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NOTA INTRODUTÓRIA 

A Lei nº 31/2002, que aprova o sistema de avaliação da educação e do ensino não superior, 

assume, no seu artigo 3.º, como objetivos do mesmo “Assegurar o sucesso educativo, promovendo uma 

cultura de qualidade, exigência e responsabilidade nas escolas.” 

Define, também, no seu artigo 6.º, que o “sucesso escolar, deve ser avaliado através da capacidade 

de promoção da frequência escolar e dos resultados do desenvolvimento das aprendizagens escolares dos 

alunos, em particular dos resultados identificados através dos regimes em vigor de avaliação das 

aprendizagens (...)”. 

E completa a informação relativa aos parâmetros de avaliação (artigo 9.º) assumindo, claramente, 

os seguintes: taxa de sucesso, qualidade do mesmo e fluxos escolares. 

Mais recentemente, o Despacho normativo n.º 17-A/2015, no seu artigo 6.º, veio reforçar esta 

necessidade:  

“1 - Em cada escola devem ser adotados procedimentos de análise dos resultados da informação 

relativa à avaliação da aprendizagem dos alunos, proporcionando o desenvolvimento de uma autoavaliação 

que vise a melhoria do seu desempenho.  

2 – A informação tratada é disponibilizada à comunidade escolar.” 

 O Agrupamento de Escolas de Vila Verde (AEVV) pretendeu dar cumprimento ao acima estipulado, 

responsabilizando todos os membros da comunidade educativa pela promoção de medidas que visem o 

empenho e o sucesso escolares.  

 No início do 2.º período, a Equipa de Autoavaliação PAASA AEVV promoveu no seio do corpo 

docente a avaliação do Sucesso Académico, particularmente, a avaliação da eficácia e da qualidade. É, 

neste enquadramento, que surge o presente relatório, que traduz todo o processo avaliativo desenvolvido. 

Na primeira parte, é apresentado o referencial e a metodologia adotados na recolha dos dados relativos 

aos resultados académicos dos alunos. A segunda parte inicia-se com a apresentação dos resultados 

académicos, sendo a sua construção efetuada pela Equipa. De seguida, apresenta-se a avaliação feita pelos 

docentes, nomeadamente, os juízos de valor produzidos e as estratégias de melhoria e/ou reforço 

sugeridas pelos docentes a ter em conta na toma de decisão. No final, são apresentadas algumas 

recomendações da Equipa, ao Conselho Pedagógico. Em anexo, são apresentadas as grelhas de avaliação 

desenvolvidas pelos docentes e os valores de referência emergentes do referencial. 
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1. REFERENCIAL 

Os referentes externos que sustentam o nosso referencial são os seguintes: Lei n.º 31/2002; Lei n.º 

51/2012; Decreto-Lei n.º 139/2012; Despacho Normativo n.º 17-A/2015 e a investigação de Sammons, 

Hillman & Mortimore (1995), citados por Lima (2008). 

Enquanto referentes internos, a Equipa selecionou o Projeto Educativo do Agrupamento, assim 

como o Regulamento Interno.  

QUADRO 1.1. Referencial. 

Á R E A  A  A V A L I A R :  5. Resultados 

DIMENSÃO: Construído SUBÁREA: 5.1 Sucesso Académico 

P E R Í O D O  

D E  

A V A L I A Ç Ã O  
2 0 15/ 2 0 16 

R
EF

ER
EN

TE
S EXTERNOS 

Administração central  
Lei n.º 31/2002; Lei n.º 51/2012; Decreto-Lei n.º 139/2012; Despacho Normativo 
n.º 17-A/2015 
 

Investigação  
Sammons, Hillman & Mortimore (1995) 
 

INTERNOS 
Projeto Educativo do Agrupamento 
Regulamento Interno 
 

ELEMENTOS 

CONSTITUTIVOS 
CRITÉRIOS INDICADORES 

PISTAS A 

INVESTIGAR 

Avaliação Interna 

Eficácia - As taxas de sucesso das diferentes disciplinas são superiores 
às registadas no ano letivo anterior (1.º ano + 5.º ano + 7.º 
ano). 
- As taxas de sucesso das diferentes disciplinas são superiores 
às registadas no ano letivo anterior, pelo mesmo grupo de 
alunos (2.º ano + 3.º ano + 4.º ano + 6.º ano + 8.º ano + 9.º 
ano). 
 

Pautas de 
avaliação 

 
 

Relatórios 
disponibilizados 

pela 
administração 

central 

Qualidade - As médias das classificações das diferentes disciplinas são 
superiores às registadas no ano letivo anterior (1.º ano + 5.º 
ano + 7.º ano). 
- As médias das classificações das diferentes disciplinas são 
superiores às registadas no ano letivo anterior, pelo mesmo 
grupo de alunos (2.º ano + 3.º ano + 4.º ano + 6.º ano + 8.º 
ano + 9.º ano). 
- As taxas de transição/conclusão por ano de escolaridade 
estão em consonância com as metas definidas. 

 As taxas de transição/conclusão com sucesso perfeito 
melhoraram relativamente ao ano letivo anterior. 
 

Cumprimento - A diferença do número de alunos avaliados e inscritos por 
disciplina é inferior ao registado no ano letivo anterior. 
 

Avaliação Externa 

Eficácia - As taxas de sucesso alcançadas na avaliação externa dos 
alunos (provas nacionais às disciplinas de Português e 
Matemática) aproximam-se das taxas de sucesso nacional. 
 

Qualidade - As médias alcançadas na avaliação externa dos alunos 
(provas nacionais às disciplinas de Português e Matemática) 
aproximam-se das médias nacionais. 
 

Coerência - As taxas de sucesso interno e as taxas de sucesso externo 
(das disciplinas de Português e Matemática) são idênticas. 
- As médias das classificações internas e as médias das 
classificações externas (das disciplinas de Português e 
Matemática) são idênticas. 
 

Cumprimento - Os alunos concluem o Ensino Básico. 

Nota: em anexo apresenta-se os valores de referência definidos. 
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2. METODOLOGIA 

 Para a recolha dos dados, a Equipa distribuiu junto dos diretores de turma / professores titulares de 

turma um ficheiro em Excel para ser preenchido nos Conselhos de Turma de final de período. Foi com esse 

ficheiro que os diretores de turma / professores titulares de turma recolheram os dados relativos aos 

resultados académicos de todas as disciplinas – foi recolhido o número de níveis atribuídos em cada uma 

das disciplinas. Posteriormente, os diretores de turma / professores titulares de turma enviaram por 

correio eletrónico o ficheiro preenchido à Equipa, a qual assumiu a tarefa de os verificar, corrigir, organizar 

e enviar à Equipa de Coordenação PAASA para calcular as percentagens de alunos avaliados (total e por 

disciplina) e a percentagem de alunos com níveis iguais ou superiores a três (taxa de sucesso) e as médias 

alcançadas pelos alunos nas diferentes disciplinas. 

 Foram codificados os resultados académicos dos alunos do 1.º ciclo, os quais podem ser 

observados no quadro 2.1. 

QUADRO 2.1. Codificação das classificações atribuídas aos alunos do 1.º ciclo. 

Classificações adotadas no 1.º ciclo Codificação 

 1 

Insuficiente (INS) 2 

Suficiente (SUF) 3 

Bom (B) 4 

Muito Bom (MB) 5 

 

 Todo este trabalho de organização e de cálculo dos dados recolhidos foi integrado num ficheiro 

Excel que foi partilhado, no início do presente período letivo, com as coordenações dos departamentos 

curriculares, com as coordenações de ano e direção de turma. 

 

3. SUCESSO ACADÉMICO ALCANÇADO NO 1.º PERÍODO 

 Tendo por base a ideia de que a autoavaliação do Agrupamento de Escolas de Vila Verde é um 

processo desenvolvido pela comunidade educativa, a Equipa optou por promover junto dos docentes, 

através dos coordenadores de departamento e dos subcoordenadores dos grupos disciplinares, uma 

reflexão sobre o Sucesso Académico alcançado no 1.º período. Nesta reflexão, poder-se-á encontrar o 

desenvolvimento de duas etapas inerentes a um processo avaliativo: a produção do juízo de valor, a qual 

faculta um conhecimento da realidade face àquilo que se deseja alcançar, e apresentação de estratégias de 

melhoria e/ou reforço inerentes a uma tomada de decisão a efetivar com a reflexão que este documento 

promoverá no seio do Conselho Pedagógico. 

 A par da ação avaliativa desenvolvida pelos docentes, a Equipa analisou o Sucesso Académico 

alcançado pelos alunos no 1.º período. Não obstante, ao contrário da ação dos docentes, a Equipa 

restringiu a sua ação à apresentação dos resultados académicos (realidade do 1.º período), sem uma 

preocupação de descrever, de uma forma individualizada, os resultados académicos alcançados pelos 

alunos em cada uma das disciplinas. No fundo, o produto do trabalho da Equipa traduz uma análise global 

de cada ano de escolaridade/ciclo, de maneira a facultar uma visão geral do Sucesso Académico alcançado 

no 1.º período. 

 Apresenta-se, de seguida, a análise efetuada pela Equipa e, posteriormente, a ação avaliativa 

desenvolvida pelos docentes. 
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3.1 Análise desenvolvida pela Equipa 

 Antes de passar à análise da taxa de sucesso e das médias, são apresentados o número de alunos 

matriculados, avaliados, que abandonaram o Agrupamento e que foram transferidos (Tabela 3.1). 

TABELA 3.1. Fluxos escolares – 1.º Período. 

  MATRICULADOS AVALIADOS ABANDONO TRANSFERIDOS 

1.º Ano 210 207 2 1 

2.º Ano 217 211 1 5 

3.º Ano 236 233 1 2 

4.º Ano 269 266 1 2 

1.º Ciclo 932 917  5 10 

5.º Ano 235 225 3 7 

6.º Ano 273 268 1 4 

2.º Ciclo 508 493  4  11 

7.º Ano 216 2051 0 8 

8.º Ano 219 216 0 3 

9.º Ano 229 220 0 9 

3.º Ciclo 664 6411  0 20 
     

TOTAL 2104 20511 9 41  

 

Da análise dos dados apresentados na tabela 3.1, destaca-se o número de alunos que 

abandonaram a escola (nove) e que foram transferidos (quarenta e um), 0,43% e 1,95% respetivamente, o 

que constitui uma percentagem de 2,38%. 

Desta forma, a diferença entre o número de alunos avaliados e o número de alunos inscritos é 

inferior à que se registou no ano letivo anterior (2,38% vs 3,11%), pelo que, neste momento, se verifica o 

critério “cumprimento”. 

A Equipa continua a considerar importante que as várias escolas do Agrupamento tenham 

procedimentos comuns no que diz respeito à codificação de transferências e mudanças de turmas nas 

listagens dos alunos para não se contabilizar um mesmo aluno como inscrito em duas turmas.  

 

3.1.1 1.º Ciclo 

Na tabela 3.2 são apresentadas as taxas de sucesso e as médias das diferentes disciplinas do 1.º 

ciclo, ou seja, a percentagem de alunos com classificações iguais ou superiores ao nível três em cada uma 

das disciplinas (de acordo com a codificação expressa no quadro 2.1), assim como a média das diferentes 

disciplinas. Destacou-se a verde as taxas de sucesso superiores a 90% e as médias superiores a 4. 

 

TABELA 3.2. Taxas de Sucesso (%) e médias das diferentes disciplinas do 1.º ciclo. 

DISCIPLINAS  1.º ANO 2.º ANO 3.º ANO 4.º ANO 

Português (PORT) 

n 179 190 214 244 

% 87,3 90,0 92,2 93,1 

Média 3,7 3,7 3,5 3,5 

                                                            
1 Um aluno não avaliado por estar doente. Duas mudanças de turma. 
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DISCIPLINAS  1.º ANO 2.º ANO 3.º ANO 4.º ANO 

Matemática (MAT) 

n 191 192 206 236 

% 93,2 91,0 88,8  90,1 

Média 3,9 3,7 3,6 3,4 

Estudo do Meio (ESTM) 

n 205 198 225 258 

% 100,0 93,8 97,0 98,5 

Média 4,2 4,0 3,8 3,8 

Expressões (EXP) 

n 200 210 232 262 

% 97,6 99,5 100,0 100,0 

Média 3,9 3,9 3,8 3,9 

Apoio ao Estudo (AE) 
n 193 201 222 257 

% 94,1 95,3 95,7 98,1 

Média 3,8 3,8 3,7 3,8 

Cidadania e 
Conhecimento (CC) 

n 205 208 230 260 

% 100,0 98,6 99,1 99,2 

Média 4,0 3,9 3,8 3,8 

Inglês (ING) 

n     215   

%   93,9  

Média     3,7   

 

 Da análise da tabela, conclui-se que a disciplina de Matemática (MAT) regista melhor taxa de 

sucesso no 1.º ano, assim como as disciplinas de Estudo do Meio (ESTM) e Cidadania e Conhecimento (CC). 

Por sua vez, as disciplinas de Português (PORT), Expressões (EXP) e Apoio ao Estudo (AE) apresentam a 

melhor taxa de sucesso no 4.º ano de escolaridade. 

 Quanto à disciplina de Inglês (ING), a merecer avaliação pela primeira vez neste ciclo de ensino, 

destaca-se a taxa de sucesso de 93,9%. 

 No que diz respeito às médias, apenas se regista uma disciplina com média superior a 4 - Estudo do 

Meio (ESTM) – 1.º ano. 

 Independentemente do ano de escolaridade, em geral, as disciplinas de Estudo do Meio (ESTM), 

Expressões (EXP), Apoio ao Estudo (AE) e Cidadania e Conhecimento (CC) são aquelas onde se verificam 

taxas de sucesso superiores (acima de 93%). 

3.1.2 2.º Ciclo 

Na tabela 3.3 observa-se a distribuição da taxa de sucesso e da média das diferentes disciplinas dos 

5.º e 6.º anos de escolaridade. Destacou-se a verde as taxas de sucesso superiores a 90% e a vermelho as 

taxas inferiores a 60% e as médias inferiores a 3. 
 

TABELA 3.3. Taxas de Sucesso (%) e médias das diferentes disciplinas do 2.º ciclo. 

DISCIPLINAS  5.º ANO 6.º ANO 

Português (PORT) 

n 173 201 

% 78,6 75,3 

Média 3,1 3,1 

Inglês (ING) 

n 194 194 

% 88,2 72,7 

Média 3,4 3,1 

História e Geografia de 
Portugal (HGP) 

n 195 224 

% 89,0 83,9 

Média 3,4 3,3 
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DISCIPLINAS  5.º ANO 6.º ANO 

Matemática (MAT) 

n 149 158 

% 68,0 59,2 

Média 3,0 2,8 

Ciências Naturais (CN) 

n 183 225 

% 83,6 84,3 

Média 3,3 3,2 

Educação Visual (EV) 

n 211 248 

% 95,9 92,9 

Média 3,4 3,4 

Educação Tecnológica (ET) 

n 175 211 

% 98,3 96,3 

Média 3,5 3,4 

Educação Musical (EM) 

n 172 203 

% 96,6 92,7 

Média 3,5 3,5 

Educação Física (EF) 

n 219 263 

% 99,5 98,5 

Média 3,7 3,5 

Cidadania e Cultura  
Local (CCL) 

n 177 214 

% 99,4 98,6 

Média 3,8 3,5 

Educação Moral e 
Religiosa (EMR) 

n 199 245 

% 99,5 100,0 

Média 3,9 3,9 

 

 De uma forma geral, constata-se que é no 5.º ano de escolaridade que se observam melhores taxas 

de sucesso, com exceção das disciplinas de Ciências Naturais (CN) e Educação Moral e Religiosa (EMR), que 

apresentam uma diferença pouco significativa entre a taxa apurada nos dois anos (inferior a um por cento). 

 Nas disciplinas em que as taxas de sucesso do 5º ano superam as do 6.º, destaca-se a disciplina de 

Inglês (ING), registando-se uma diferença de 15,5%.  

 As disciplinas integradas no Departamento de Expressões, Educação Moral e Religiosa (EMR) e 

Cidadania e Cultura Local (CCL) são as que apresentam as melhores taxas de sucesso: todas acima dos 90%. 

Por outro lado, a disciplina de Matemática (MAT) é aquela que regista as taxas e a média mais baixas nos 

dois anos de escolaridade deste ciclo. 

 

3.1.3 3.º Ciclo 
 

Na tabela 3.4 observa-se a distribuição da taxa de sucesso e da média das diferentes disciplinas dos 

7.º, 8.º e 9.º anos de escolaridade. Destacou-se a verde as taxas de sucesso superiores a 90% e a vermelho 

as taxas inferiores a 60% e as médias inferiores a 3. 

 

TABELA 3.4. Taxas de Sucesso (%) e médias das diferentes disciplinas do 3.º ciclo. 

DISCIPLINAS  7.º ANO 8.º ANO 9.º ANO 

Português (PORT) 

n 136 139 138 

% 68,0 65,0 63,3 

Média 2,9 2,9 2,8 
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DISCIPLINAS  7.º ANO 8.º ANO 9.º ANO 

Inglês (ING) 

n 159 162 139 

% 79,5 75,7 63,8 

Média 3,3 3,1 3,0 

Francês (FRA) 

n 188 145 153 

% 94,0 75,5 80,5 

Média 3,5 3,1 3,1 

Espanhol (ESP) 

n   22 27 

%  100 96,4 

Média   3,3 3,6 

História (HIST) 

n 163 145 165 

% 81,5 67,8 75,7 

Média 3,2 2,9 3,0 

Geografia (GEO) 

n 174 181 198 

% 87,0 84,6 90,8 

Média 3,4 3,4 3,4 

Matemática (MAT) 

n 130 105 140 

% 65,0 49,1 64,2 

Média 3,0 2,7 2,9 

Ciências Naturais (CN) 

n 157 173 212 

% 78,5 80,8 97,2 

Média 3,1 3,1 3,5 

Físico-Química (FQ) 

n 173 167 160 

% 86,5 78,0 73,4 

Média 3,3 3,2 3,0 

Educação Visual (EV) 

n 197 214 218 

% 98,5 100,0 100,0 

Média 3,5 3,5 3,5 

Educação Física (EF) 

n 200 213 215 

% 100 99,5 98,6 

Média 3,3 3,6 3,8 

Educação Moral e 
Religiosa (EMR) 

n 186 191 184 

% 100,0 100,0 100,0 

Média 3,9 3,9 4,0 

Cidadania e Cultura Local 
(CCL) 

n 165 174  

% 100,0 98,3  

Média 3,7 3,6  

 

 

Uma vez que as disciplinas de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e de Educação 

Tecnológica (ET), neste ciclo, funcionam em regime semestral, apenas serão apresentados resultados das 

mesmas no final do ano letivo. 

As disciplinas de Educação Visual (EV), Educação Física (EF), Educação Moral e Religiosa (EMR) e 

Cidadania e Cultura Local (CCL) são as que apresentam as taxas de sucesso mais elevadas, acima dos 98%, 

nos três anos deste ciclo. 

 As menores taxas de sucesso registam-se nas disciplinas de Português (PORT) e Matemática (MAT), 

nos três anos deste ciclo, sendo que a disciplina de Matemática (MAT) apresenta uma taxa de sucesso de 

49,1%, no 8.º ano. 
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 Exceptuando as disciplinas da área das expressões e Cidadania e Cultura Local (CCL), (com taxas 

muito semelhantes) constata-se que há apenas uma disciplina em que as taxas de sucesso sobem do 7.º 

para o 8.º e do 8.º para o 9.º (a diferença entre o 7.º e o 9.º é de 18,7 pontos percentuais) – Ciências 

Naturais (CN). 

A tendência contrária (descendente) verifica-se nas disciplinas de Português (PORT), Inglês (ING), 

Espanhol (ESP) e Físico-Química (FQ). Já nas disciplinas de Francês (FRA), História (HIST), Geografia (GEO) e 

Matemática (MAT), as taxas de sucesso mais baixas verificam-se no 8.º ano. Nestas disciplinas, destacam-se 

as diferenças de 18,5 pontos percentuais entre a taxa de sucesso do 7.º e do 8.º anos a Francês (FRA); a 

diferença de 13,7 na disciplina de História (HIST), nos mesmos anos;  e a diferença superior a 15 pontos 

percentuais entre a taxa de sucesso do 8.º e as taxas de sucesso quer do 7.º quer do 9.º anos, na disciplina 

de Matemática (MAT). 

A disciplina de Educação Moral e Religiosa (EMR) destaca-se com as médias mais elevadas (3,9 nos 

7.º e 8.º anos e 4,0 no 9.º ano). No lado oposto, observa-se a disciplina de Matemática (MAT) com 2,7 no 

8.º ano; Português (PORT) com 2,8 no 9.º ano e 2,9 nos 7.º e 8.º anos e novamente Matemática (MAT) com 

2,9 no 9.º ano. 

Algumas turmas apresentam taxas de sucesso baixas, carecendo de maior atenção e algum tipo de 

intervenção específica: uma turma de 5.º ano na disciplina de Português (PORT) (I com 36,8%); uma turma 

de 6.º ano na disciplina de Matemática (MAT) (M com 16,7%, apesar de apenas ter 12 alunos); duas turmas 

do 7.º ano na disciplina de Matemática (MAT) (F com 38,9% e G com 35%) e quatro turmas do 8.º ano, 

também na disciplina de Matemática (C com 36,4%, D com 33,3%, E com 26,3% e F com 36%). 

A turma E do 8.º ano destaca-se pela negativa, uma vez que apresenta taxas de sucesso inferiores a 

50% em Português (PORT), Inglês (ING) e Matemática (MAT). Esta situação também ocorre nas turmas D e F 

do mesmo ano nas disciplinas de História (HIST) e Matemática (MAT). 

No 9.º ano, nas turmas F e H, registam-se taxas de sucesso inferiores a 50% nas disciplinas de 

Matemática (MAT) e de Inglês (ING), observando-se que a taxa de sucesso é igual nas duas disciplinas em 

cada turma (a turma F com 45% e a turma H com 42,1%). Ambas poderão beneficiar de medidas de apoio 

diferenciado (específico) na disciplina de Inglês, uma vez que a escola já oferece vários tipos de apoio a 

Matemática. 
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3.2 Análise desenvolvida pelos docentes 

 Como já foi anteriormente referido, os docentes, através dos seus grupos 

disciplinares/departamentos, analisaram de uma forma aprofundada o Sucesso Académico alcançado no 1.º 

período, particularmente, a eficácia e a qualidade. No fundo, essa análise foi um ato avaliativo centrado em 

apenas dois critérios, cujo resultado visa, não só a tomada de conhecimento da realidade, mas sobretudo 

desencadear ações de melhoria e/ou de reforço das práticas instaladas na rotina do Agrupamento. Para tal, 

foram disponibilizados, pela Equipa, todos os dados necessários a essa avaliação e uma grelha de avaliação, 

cujo preenchimento faculta, por um lado, a produção de juízos de valor e, por outro lado, ajuda na 

estruturação de estratégias de melhoria e/ou reforço, que devem ser tidas em conta na decisão que o 

Conselho Pedagógico vier a tomar. 

 Os juízos de valor produzidos pelos docentes das diferentes disciplinas são sintetizados na tabela 3.5. 

Tabela 3.5. Síntese da análise desenvolvida pelos docentes do Ensino Básico2 

R E F E R E N C I A L  

CRITÉRIO Eficácia   Qualidade 

ITENS Como se situam as taxas de sucesso face aos 
valores alcançados no ano letivo anterior? 

 Como se situam as médias face aos valores 
alcançados no ano letivo anterior?  

        

Disciplinas 

1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo  1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo 

1.º 2.º 3.º 4.º 5.º 6.º 7.º 8.º 9.º  1.º 2.º 3.º 4.º 5.º 6.º 7.º 8.º 9.º 

Apoio ao Estudo (AE) ↘ ↔ ↔ ↔       ↘ ↘ ↘ ↔      

Cidadania e conhecimento 
(CC) 

↔ ↔ ↔ ↔       ↔ ↘ ↔ ↔      

Estudo do Meio (ESTM) ↔ ↘ ↔ ↔       ↔ ↘ ↘ ↔      

Expressões (EXP) ↔ ↔ ↔ ↔       ↔ ↔ ↔ ↔      

Português (PORT) ↘ ↔ ↔ ↔ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘  ↘ ↘ ↔ ↔ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ 

Inglês (ING)     ↗ ↘ ↘ ↘ ↘      ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ 

Francês (FRA)       ↗ ↘ ↘        ↘ ↘ ↘ 

Espanhol (ESP)        ↔ ↘         ↘ ↗ 

História e Geografia de 
Portugal (HGP) 

    ↘ ↘         ↘ ↘    

História (HIST)       ↘ ↘ ↘        ↔ ↘ ↘ 

Geografia (GEO)       ↗ ↔ ↔        ↔ ↔ ↔ 

Matemática (MAT) ↔ ↔ ↔ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗  ↔ ↘ ↔ ↘ ↔ ↘ ↔ ↘ ↔ 

Ciências Naturais (CN)     ↘ ↘ ↘ ↘ ↗      ↘ ↘ ↘ ↘ ↔ 

Físico-Química (FQ)       ↗ ↘ ↘        ↗ ↗ ↘ 

Educação Visual (EV)     ↘ ↘ ↘ ↔ ↗      ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ 

Educação Musical (EM)     ↘ ↘         ↘ ↘    

Educação Tecnológica (ET)     ↘ ↘         ↘ ↘    

Educação Física (EF)     ↔ ↘ ↗ ↗ ↘      ↘ ↘ ↘ ↔ ↘ 

Educação Moral e Religiosa 
(EMR) 

    ↔ ↔ ↔ ↔ ↔      ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 

 

Da análise dos dados apresentados na tabela 3.5 constata-se que, em várias disciplinas/anos, a eficácia 

e a qualidade não são as desejáveis, dado que os resultados académicos estão abaixo dos valores de referência 

definidos. Embora esta constatação pareça preocupante, considera-se que tal faz parte de um percurso que 

ainda agora teve início e, como tal, é passível de ser alterado. Aliás, esse desejo de alteração é comprovado 

                                                            
2 Legenda: ↘ - Abaixo; ↔ - Idêntica; ↗ - Acima. 



PAASA - Programa de Apoio à Avaliação do Sucesso Académico 
 

 

12 

pela apresentação de estratégias de melhoria que a maioria dos grupos disciplinares definiu aquando do 

confronto com a realidade do Sucesso Académico. 

No entanto, a Equipa considera que existe alguma discrepância na formulação do juízo de valor, mais 

concretamente no que diz respeito à qualidade: a média na disciplina de Cidadania e Conhecimento (CC), no 

1.º ano, assim como na disciplina de Expressões (EXP), nos 1.º e 2.º anos, e na de Matemática (MAT), 1.º ano, 

encontra-se abaixo do valor de referência, sendo o desvio de 0,3. De igual modo, a média, nos diferentes anos, 

na disciplina de Educação Moral e Religiosa (EMR) situa-se abaixo do valor de referência, sendo o desvio de 0,5 

ou de 0,6. 

No 1.º ciclo predominam as taxas de sucesso semelhantes às alcançadas no final do ano letivo 

transato, o mesmo não sucedendo com as médias. Neste ciclo destacam-se as disciplinas de Apoio ao Estudo 

(AE) e Matemática (MAT), no critério qualidade, por apresentar valores inferiores, nos três primeiros anos e 

nos 1.º, 2.º e 4.º anos, respetivamente. 

Nos 2.º e 3.º ciclos, destacam-se as disciplinas de Português (PORT), Inglês (ING), Francês (FRA), 

Ciências Naturais (CN), História (HIST) e História e Geografia de Portugal (HGP), pelo facto de apresentarem 

quase todos os valores abaixo dos alcançados no ano transato, quer no que diz respeito à eficácia quer no que 

diz respeito à qualidade. Pese embora as disciplinas de Educação Visual (EV), Educação Musical (EM) e 

Educação Tecnológica (ET) evidenciem valores de eficácia e qualidade abaixo dos pré-estabelecidos, dá-se 

conta que estas apresentam já elevadas taxas de sucesso e médias. 

 As principais razões apontadas pelos docentes para o estado de arte do Sucesso Académico alcançado 

são:  

• características da população (condições socioeconómicas); 

• fraco envolvimento das famílias no trabalho escolar dos seus educandos; 

• falta de motivação, de interesse ou de iniciativa; 

• falta de hábitos de trabalho e de estudo; 

• dificuldades de concentração e de atenção na sala de aula;  

• poucas vivências de cidadania dos alunos e pouca cultura geral; 

• dificuldade em argumentar e inferir que limita as intervenções dos alunos e o desenvolvimento de 

atividades experimentais; 

• dificuldades na interpretação de enunciados escritos, na estruturação correta de respostas e aplicação 

dos conceitos fundamentais; 

• dificuldades ao nível da resolução de problemas, da utilização de raciocínios demonstrativos, da 

visualização no espaço, do cálculo e da articulação de conhecimentos;  

• lacunas ao nível dos conhecimentos básicos essenciais para a aquisição e aplicação de novos 

conhecimentos; 

• fraca capacidade de autonomia; 

• problemas comportamentais e incumprimento das regras estabelecidas para a sala de aula; 

• número elevado de alunos por turma/ heterogeneidade dos alunos ao nível do aproveitamento. 

 

 Na tabela 3.5, são apresentadas as propostas de estratégias de melhoria e/ou de reforço sugeridas 

pelos docentes do 1.º ciclo e das diferentes disciplinas (2.º e 3.º Ciclos). 

TABELA 3.5. Estratégias de melhoria e/ou de reforço. 

DISCIPLINAS ESTRATÉGIAS 

1.º CICLO 
 

Apoio ao Estudo (AE) 1.º ano 
 Continuarão a ser implementadas estratégias que procurem ajudar os alunos a ser mais 

autónomos. 
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DISCIPLINAS ESTRATÉGIAS 

 
2.º ano 
 Coadjuvação para apoio aos alunos com maiores dificuldades;  
 Atribuição do turno da manhã apenas para as disciplinas curriculares. 

 
3.º ano 
 Variar mais a tipologia das atividades propostas para motivar e envolver mais os alunos. 
 

Português (PORT) 1.º ano 
 Desenvolver Planos de Apoio Pedagógico Individual; 
 Organizar o Apoio Pedagógico de acordo com as necessidades de cada uma das turmas; 
 Para tentar colmatar algumas das dificuldades ao nível da expressão oral vão ser realizadas 

atividades de articulação com o pré-escolar nível/turma; 
 Continuar com o projeto Entrelinhas; 
 Todos os tempos deverão estar na parte da manhã e sem interrupções das Atividades de 

Enriquecimento Curricular. 
 
2.º ano  
 Coadjuvação para apoio aos alunos com maiores dificuldades; 
 Atribuição do turno da manhã apenas para as disciplinas curriculares. 
 

Matemática (MAT) 1.º ano  
 Continuação do projeto MATreinar; 
 Procurar que os tempos dedicados à matemática decorram no período da manhã e sem 

Atividades de Enriquecimento Curricular entre eles. 
 

2.º ano  
 Utilização com maior frequência de materiais manipuláveis; 
 Diminuição do número de alunos por turma, em especial nos grupos onde existam alunos 

com dificuldades acentuadas; 
 Coadjuvação para apoio aos alunos com maiores dificuldades; 
 Atribuição do turno da manhã apenas para as disciplinas curriculares. 

 
4.º ano  
 Orientar o apoio ao estudo para a matemática (organização e tratamento de dados para 

resolução de problemas e cálculo mental); 
 Implementação de desafios de lógica matemática e resolução de problemas da vida 

quotidiana. 
 

Estudo do Meio (ESTM) 2.º ano  
 Realização de mais atividades práticas; 
 Implementação de projetos transdisciplinares. 

 
3.º ano 
 No âmbito das atividades experimentais, são necessários materiais para a realização de 

experiências, pelo menos as previstas nos manuais; 
 Propõe-se a promoção/planificação de atividades incidentes em temáticas que ativem as 

vivências de cidadania e a promoção da cultura geral. 
 

2.º E 3.º CICLOS  

Português (PORT) 2.º ciclo 
 Prestar, sempre que possível, um apoio mais individualizado aos alunos com mais 

dificuldades;  
 Intensificar os exercícios de compreensão/expressão oral;  
 Intensificar a leitura feita pelo professor de forma a motivar o gosto por obras literárias;  
 Intensificar a análise textual, promovendo uma leitura que possibilite captar sentidos 

implícitos, fazer inferências e deduções;  
 Estimular a frequência da Biblioteca Escolar / Centro de recursos Educativos (BE/CRE);  
 Motivar para a participação em concursos literários (ao nível da escola e nacional) e 

exposições temáticas (comemorações de datas e escritores);  
 Efetuar o reforço curricular nos conteúdos em que os alunos apresentam maiores 
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DISCIPLINAS ESTRATÉGIAS 

dificuldades;  
 Promover o trabalho colaborativo;  
 Propor para o Apoio Específico/Apoio ao Estudo os alunos que apresentam mais 

dificuldades.  
 

3.º ciclo 
 Aplicação de fichas que ajudem a desenvolver o trabalho autónomo e a capacidade de 

autocorreção; 
 Será dado apoio mais dirigido aos alunos que revelem mais dificuldades, através das APA e 

das coadjuvações; 
 Apelar a uma participação mais ativa na sala de aula por parte dos alunos mais 

tímidos/com mais dificuldades; 
 Fomentar atividades de promoção da leitura: Feira do Livro, Semana da Leitura, fóruns de 

leitura…; 
 Motivação para a leitura recreativa das obras do PNL ou ao gosto do aluno, elaborando 

fichas de leitura; 
 Ida ao Teatro para aprofundar/complementar o estudo de obras das Metas Curriculares; 
 Desenvolver o gosto pela escrita criativa através da resposta a concursos escolares em 

articulação com a BE, locais e nacionais; 
 Reforçar as atividades de escrita em sala de aula, em trabalho de casa, nas aulas de apoio, 

de textos variados com diferentes intenções comunicativas conforme o programa/ Metas 
Curriculares; 

 Solicitar o trabalho colaborativo entre os alunos, realização de trabalhos de pares 
heterogéneos e /ou grupos; 

 A apresentação em diversos suportes de fichas informativas, a realização de fichas de 
trabalho, o recurso ao caderno de atividades e disponibilização aos alunos de sínteses dos 
conteúdos lecionados; 

 Realização de fichas formativas com mais frequência; 
 Realização de testes de avaliação aferida em comum para todos os anos. 
 

Inglês (ING)  Em termos organizacionais, definir uma modalidade de apoio formal à disciplina de Inglês, 
em grupos reduzidos de alunos; 

 Aplicação de fichas que ajudem a desenvolver o trabalho autónomo e a capacidade de 
autocorreção; 

 Atenção mais individualizada aos alunos, através de reforço positivo e solicitação para 
questões mais frequente; 

 Diversificação dos materiais utilizados ao nível da sala de aula; 
  Fichas de consolidação de matérias para realizar em trabalho de casa; 
 Elaboração de sínteses das matérias de modo a facilitar e motivar para o estudo, sobretudo 

conteúdos lexicais e funcionamento da língua (grammar); 
  Participação em atividades de motivação para a aprendizagem da língua; 
 Realização de fichas formativas com mais frequência; 
 Solicitação mais frequente para atividades de nos diferentes domínios de aprendizagem 

linguística (listening, speaking, reading, writing) 
 Aproveitar os recursos disponíveis para reforço do estudo (Biblioteca, Sala de Estudo, 

eventuais apoios individualizados) 
  Promover um maior envolvimento dos encarregados de educação, no que diz respeito ao 

acompanhamento e incentivo ao estudo e aos comportamentos. 
 

Francês (FRA)  Solicitar mais frequentemente os alunos com maiores dificuldades; 
 Correção individualizada dos trabalhos de casa; 
 Apoio individualizado, sempre que possível, na sala de aula; 
 Realização de trabalhos de enriquecimento curricular; 
 Atualizar e enriquecer o site de Francês com hiperligações para sítios pedagógicos, na 

internet, nos quais os alunos poderão treinar os conteúdos; abordados nas aulas, de uma 
forma lúdica e interativa; 

 Diversificar o recurso a atividades multimédia, passíveis de suscitar maior motivação. 
 

Espanhol (ESP)  Aplicação de fichas que ajudem a desenvolver o trabalho autónomo e a capacidade de 
autocorreção; 

 Atenção mais individualizada aos alunos, através de reforço positivo e solicitação para 
questões mais frequente; 

 Diversificação dos materiais utilizados ao nível da sala de aula; 



PAASA - Programa de Apoio à Avaliação do Sucesso Académico 
 

 

15 

DISCIPLINAS ESTRATÉGIAS 

 Consolidação de matérias para realizar em trabalho de casa; 
 Elaboração de sínteses das matérias de modo a facilitar e motivar para o estudo, sobretudo 

conteúdos lexicais e funcionamento da língua; 
  Participação em atividades de motivação para a aprendizagem da língua; 
 Solicitação mais frequente para atividades de nos diferentes domínios de aprendizagem 

linguística; 
 Aproveitar os recursos disponíveis para reforço do estudo (Biblioteca, Sala de Estudo, 

eventuais apoios individualizados); 
  Promover um maior envolvimento dos encarregados de educação, no que diz respeito ao 

acompanhamento e incentivo ao estudo e aos comportamentos. 
 

História e Geografia de 

Portugal (HGP) 

 Incentivar e valorizar os hábitos de estudo, bem como a organização dos cadernos diários e 
uma maior responsabilização do aluno na realização das atividades escolares; 

  Dar ainda maior atenção ao trabalho/participação dos alunos na sala de aula e à realização 
dos trabalhos de casa, sobretudo daqueles que revelam mais dificuldades na 
compreensão/aplicação dos conhecimentos a novas situações e memorização; 

 Incentivar e valorizar constantemente os hábitos de estudo e a organização dos cadernos 
diários, fazendo chegar as preocupações dos professores aos encarregados de educação, 
via caderneta do aluno ou Diretor de Turma; 

 Promover o gosto e a curiosidade pelo saber geográfico e histórico; 
  Promover a construção do conhecimento histórico: levantamento das ideias tácitas; 

trabalhos de grupo e/ou individuais de investigação; debates; produção de biografias;  
 Recorrer a mapas de forma a permitir uma maior interação por parte dos alunos; 
 Proceder à interpretação de fontes históricas diversificadas; 
 Realizar analogias com a atualidade e com as vivências dos alunos; 
 Atender, na medida do possível, aos diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos, em 

contexto de sala de aula; 
 Realizar resumos e esquemas-síntese dos conteúdos, no caderno diário. 

 

História (HIST)  Otimização da exploração do manual adotado e dos respetivos recursos; 
 Utilização de reforços positivos no intuito de elevar os índices de motivação e de 

concentração; 
 Correção, sempre que possível, individualizada dos trabalhos solicitados; 
 Criação de condições para uma maior participação dos alunos, ao nível da oralidade e da 

leitura e interpretação de fontes históricas diversificadas; 
 Os professores com níveis de sucesso menos satisfatórios irão apostar ainda mais na 

realização de exercícios de aplicação e consolidação de conhecimentos, na elaboração de 
apontamentos e sínteses dos conteúdos estruturantes e na utilização e exploração dos 
conteúdos em formato virtual, com o objetivo de proporcionar aos alunos maior 
diversidade de recursos, potenciando assim os diversos estilos de aprendizagem. 
 

Geografia (GEO)  Incentivar e valorizar hábitos e métodos de trabalho; 
 Treinar capacidades de análise/síntese e avaliação de situações concretas; 
 Elaborar materiais específicos que ajudem o aluno a superar as dificuldades; 
 Favorecer o desenvolvimento de atitudes e técnicas de pesquisa; 
 Estimular a aprendizagem colaborativa e a interajuda; 
 Refletir conjuntamente com os alunos sobre os resultados obtidos, valorizando os seus 

progressos e redefinindo/ajustando as estratégias pedagógicas.  
 

Matemática (MAT)  Fomentar a autonomia, autoestima e a confiança dos alunos;  
 Promover o trabalho cooperativo e de pares;  
  Explorar as ideias prévias dos alunos;  
 Diversificar os recursos didáticos utilizados na sala de aula com o intuito de suscitar o 

interesse pelas temáticas em estudo;  
 Solicitar um envolvimento mais ativo dos mesmos na realização das atividades propostas, 

com o intuito de elevar a sua motivação para a realização de um estudo mais sistemático e 
metódico; 

 Solicitar, via Diretor de Turma (DT), um maior envolvimento e responsabilização dos 
encarregados de educação nas tarefas escolares dos seus educandos; 

 Os alunos se consciencializem da importância e pertinência do estudo, da realização dos 
trabalhos de casa e de exercícios complementares como meio de consolidação dos 
conhecimentos; 

 Realização em contexto de sala de aula de fichas de trabalho e exercícios complementares 



PAASA - Programa de Apoio à Avaliação do Sucesso Académico 
 

 

16 

DISCIPLINAS ESTRATÉGIAS 

do manual; 
 Adequar a implementação do novo programa de matemática às características e às 

dificuldades dos alunos; 
 Sempre que possível apoio mais individualizado, sobretudo aos alunos que revelam mais 

dificuldades;  
 Incentivar os alunos para frequentar com assiduidade a biblioteca; 
 Incentivar a frequência das aulas de apoio ao estudo à disciplina, por grupos de 

homogeneidade; 
 Aulas de apoio e/ou assessorias para todas as turmas; 
 Utilização de “mini-testes” e resolução de “questões-aula”. 

 

Ciências Naturais (CN)  Fomentar a autonomia, autoestima e a confiança dos alunos;  
 Desenvolver  estratégias de ensino-aprendizagem centradas na resolução de problemas, 

através da produção, compreensão e avaliação de textos de situações de quotidiano que 
apelem ao desenvolvimento de literacia científica exemplos  (Operacionalizar e 
desenvolver  os termos de literacia científica e literacia em leitura para a construção de 
uma unidade didática trabalhar com a Biblioteca Escolar); 

 Promover o trabalho cooperativo de pares dentro e fora da sala de aula;  
 Explorar as ideias prévias dos alunos;  
 Diversificar os recursos didáticos utilizados na sala de aula com o intuito de suscitar o 

interesse pelas temáticas em estudo;  
 Solicitar um envolvimento mais ativo dos mesmos na realização das atividades propostas, 

com o intuito de elevar a sua motivação para a realização de um estudo mais sistemático e 
metódico – aulas da web 2.0 com resumos virtuais, partilhados, mapas de conceitos 
partilhados..., páginas web, turma experimental de 9.º ano....; 

 Solicitar, via DT, um maior envolvimento e responsabilização dos encarregados de 
educação nas tarefas escolares dos seus educandos; 

 Os alunos se consciencializem da importância e pertinência do estudo, da realização dos 
trabalhos de casa e de exercícios complementares como meio de consolidação dos 
conhecimentos; 

 Promover o trabalho cooperativo e colaborativo, de pares e de grupo;  
 Realização em contexto de sala de aula de fichas de trabalho e exercícios complementares 

do manual. 
 

Físico-Química (FQ)  Incentivar o envolvimento efetivo dos pais e encarregados de educação na vida escolar dos 
respetivos educandos. 

 Monitorizar a melhoria das aprendizagens com apoio individualizado em contexto de sala 
de aula, com exercícios de consolidação e/ou fichas formativas; 

 Desenvolver a capacidade de raciocínio, cálculo e resolução de problemas, a partir de 
situações e experiências ligadas ao quotidiano dos alunos e/ou outras situações concretas; 

 Desenvolver a capacidade de interpretação de documentos escritos, por exemplo, textos, 
gráficos, tabelas de dados e representações gráficas contextualizadas com situações físico-
químicas e problemas do quotidiano; 

 Desenvolver a expressão escrita, a partir da elaboração de relatórios/trabalhos escritos, de 
registo de observações e explicação de situações-problema em contexto de atividades 
práticas/laboratoriais; 

 Dinamizar a realização de trabalhos práticos e/ou laboratoriais individualmente e/ou em 
grupo, com vista a promover o trabalho colaborativo, a fomentar a autoestima e a 
autoconfiança, e a estimular a autonomia do aluno; 

  Intensificar a interação professor-aluno como, por exemplo, reforços positivos, em 
contexto de sala de aula, nos casos que apresentem dificuldades de concentração e 
problemas comportamentais; 

 Intensificar a avaliação formativa com questões de aula orais e escritas. 
 

Educação Musical (EM)  Reforçar hábitos e métodos de trabalho;  
 Reiterar a necessidade de empenho e trabalho pessoal para obtenção de sucesso escolar;  
 Continuar a incentivar e a valorizar a responsabilidade e o cumprimento dos Deveres de 

Aluno.  
 

 

Sobre as estratégias acima apresentadas, a Equipa dá conta que continuam a ser elencadas pelos 

diferentes grupos disciplinares intenções de ações, pouco claras e dotadas de grande imprecisão. Neste 
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quadro, destacam-se, por exemplo, “Reforçar hábitos e métodos de trabalho”, “Incentivar o envolvimento 

efetivo dos pais e encarregados de educação na vida escolar dos respetivos educandos”, “Favorecer o 

desenvolvimento de atitudes e técnicas de pesquisa”, e “Promover o trabalho colaborativo”. 

A grande maioria das estratégias assume um cariz pedagógico, cuja execução recairá na atividade 

letiva de cada docente. Outras, porém, apresentam um pendor organizacional, sendo que a sua aplicabilidade 

depende da criação e/ou reforço de condições organizacionais específicas:  

 

1.º Ciclo - 3.º ano – Estudo do Meio (ESTM) 

 

- No âmbito das atividades experimentais, são necessários materiais para a realização de experiências, 

pelo menos as previstas nos manuais. 

 

2.º e 3.º Ciclos 

 

Português (PORT) 

- Realização de testes de avaliação aferida em comum para todos os anos. 
 

Inglês (ING) 

- Em termos organizacionais, definir uma modalidade de apoio formal à disciplina de Inglês, em grupos 
reduzidos de alunos. 

 

 

 

A Equipa responsável pela dinamização do Programa de Apoio à Avaliação do Sucesso Académico 

(PAASA) considera que algumas são merecedoras de uma atenção particular por parte do Conselho 

Pedagógico, pois, além da sua compreensão, é necessário refletir sobre a adequação/ viabilidade de as colocar 

em prática. São elas as seguintes: 

 

1.º Ciclo - 2.º ano - Matemática (MAT), Apoio ao Estudo (AE), Português (PORT) 

- coadjuvação para apoio aos alunos com maiores dificuldades; 

- atribuição do turno da manhã apenas para as disciplinas curriculares. 

 

2.º e 3.º Ciclos - Matemática (MAT) 

- aulas de apoio e/ou assessorias para todas as turmas. 

 

4. RECOMENDAÇÕES 

A Equipa sugere ao Conselho Pedagógico a análise da avaliação efetuada pelos docentes e validação 

das estratégias de melhoria e de reforço propostas.  

À semelhança do referido no ano transato, seria conveniente que os diversos grupos disciplinares 

promovessem uma reflexão sobre a implementação das estratégias que agora propuseram. Assim como 

apresentar apenas aquelas estratégias que, de facto, emergem da avaliação desenvolvida (desconsiderando-se 

aquilo que faz parte da rotina). Urge concretizar em estratégias os objetivos desejados, evidenciando-se o 

“como”. 

De igual modo, deverão ser introduzidas, correta e atempadamente, no software utilizado para gestão 

dos registos dos alunos / pautas (programa Alunos), pelos docentes titulares de turma, as menções atribuídas 

a todos os seus alunos do primeiro ciclo, de forma sincronizada com os demais documentos onde esse registo 



PAASA - Programa de Apoio à Avaliação do Sucesso Académico 
 

 

18 

é elaborado (atas, fichas de registo de avaliação e instrumentos de recolha de dados de cada turma). Foram 

vários os erros detetados aquando da confrontação dos instrumentos com o registado no programa Alunos. 

Neste sentido a Equipa propõe que seja efetuada uma primeira verificação aquando da realização das reuniões 

de avaliação, confrontando-se os diversos registos, disponibilizando-se uma sala com computador e acesso ao 

programa Alunos, na escola sede, de forma a corrigir, de imediato, eventuais gralhas. 

Solicita-se a todos os docentes um maior cuidado no preenchimento dos instrumentos de recolha de 

dados de cada turma, evitando-se, assim, erros sobretudo na definição do número de alunos avaliados.  

Finalmente, sugere-se que sejam retirados das listas os alunos transferidos antes do início do ano 

letivo, assim como as mudanças de turma. 

 

 

Vila Verde, 27 de janeiro de 2016  
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ANEXOS 

1. AVALIAÇÃO DESENVOLVIDA PELOS DOCENTES: 

 

DEPARTAMENTO CURRICULAR DO 1.º CICLO 

Apoio ao Estudo (AE); 

Cidadania e Conhecimento (CC); 

Estudo do Meio (ESTM); 

Expressões (EXP); 

Inglês (ING); 

Matemática (MAT); 

Português (PORT). 

 

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE LÍNGUAS  

Espanhol (ESP); 

Inglês (ING);  

Francês (FRA); 

Português (PORT). 

 

 DEPARTAMENTO CURRICULAR DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS  

Ciências Naturais (CN);  

Físico-Química (FQ); 

Matemática (MAT); 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC).  

 

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS  

Educação Moral e Religiosa (EMR); 

Geografia (GEO);  

História (HIST); 

História e Geografia de Portugal (HGP). 

 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES  

Educação Física (EF); 

Educação Musical (EM); 

Educação Tecnológica (ET); 

Educação Visual (EV). 

 

 

2. VALORES DE REFERÊNCIA (AVALIAÇÃO INTERNA)  
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DEPARTAMENTO CURRICULAR DO 1.º CICLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINAS: 

 Apoio ao Estudo (AE) 

 Cidadania e Conhecimento (CC) 

 Estudo do Meio (ESTM) 

 Expressões (EXP) 

 Inglês (ING) 

 Matemática (MAT) 

 Português (PORT) 
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 APOIO AO ESTUDO 

       

R E F E R E N C I A L   
ANÁLISE3 

 REFLEXÃO CRÍTICA DA REALIDADE 

Critérios    Itens   (Exs. descrição global, razões que justifiquem os resultados alcançados, …) 

E
fi

c
á

c
ia

 Como se situam as taxas de 
sucesso face aos valores 
alcançados no ano letivo 
anterior? 

 ↘ ↔ ↗ 

 

 
1.º ano – A taxa de sucesso, na disciplina desceu relativamente à registada no ano letivo anterior - eficácia 

(desce 2,2%)  e  a qualidade( 0,3). Por força da alteração dos horários, o Apoio ao Estudo foi “empurrado” 

para o final do dia. Também o professor de apoio que coadjuvava o professor titular, durante o presente ano, 

não existe.    

 

2.º ano - O valor de referência  é  idêntico  ao registado no ano anterior relativamente à eficácia (abaixo 

0,3%),  mas apresentam uma descida relativamente à qualidade (abaixo 0,3). 

Estes valores podem ser justificados com o facto das mudanças de horário verificadas este ano, implicarem 

que o Apoio ao Estudo se desenvolva no final do dia, quando os alunos estão mais desconcentrados e 

cansados.  

A inexistência de um professor de Apoio ao Estudo que libertava o professor titular que reforçava e 

consolidava as aprendizagens aos alunos com maiores dificuldades. 

 

3.º ano - A taxa de sucesso 0.3% abaixo da referência foi considerada idêntica à do valor de referência. 

Quanto à qualidade com 0,3 valores abaixo do tido como referência, foi considerado menos bom. Os alunos 

revelaram dificuldade no trabalho autónomo e pouco empenho em melhorar os resultados obtidos. 

 

4.º ano - As taxas de sucesso e as médias estão equivalentes, comparando aos resultados do ano passado. 
 

1.º X   

2.º  X  

3.º  X  

4.º  X  
  

Q
u

al
id

ad
e 

Como se situam as médias 
face aos valores alcançados 
no ano letivo anterior? 

 ↘ ↔ ↗ 

 

1.º X   

2.º X   

3.º X   

4.º  X  

       

  

                                                            
3 Em cada um dos itens, assinale com um X o resultado da análise. Legenda: ↘ - Abaixo; ↔ - Idêntica; ↗ - Acima. 
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(cont.) 

Serão definidas estratégias de remediação dos 
pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

X    

       

Se sim, identifiquem as estratégias:      

 

1.º ano – Continuarão a ser implementadas estratégias que procurem ajudar os alunos a ser mais autónomos. 

 

2.º ano - Coadjuvação para  apoio aos alunos com maiores dificuldades. Atribuição do turno da manhã apenas para as disciplinas curriculares. 

 

3.º ano - Variar mais a tipologia das atividades propostas para motivar e envolver mais os alunos. 

        

O
b

s.
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CONHECIMENTO E CIDADANIA 

       

R E F E R E N C I A L   
ANÁLISE4 

 REFLEXÃO CRÍTICA DA REALIDADE 

Critérios    Itens   (Exs. descrição global, razões que justifiquem os resultados alcançados, …) 

E
fi

c
á

c
ia

 Como se situam as taxas de 
sucesso face aos valores 
alcançados no ano letivo 
anterior? 

 ↘ ↔ ↗ 

 

 

1.º ano - A taxa de sucesso, na disciplina mantém-se relativamente à registada no ano letivo anterior - 

eficácia (100%)  e  a qualidade(0,3%) mantem-se. 

 

2.º ano – O valor de referencia   é  idêntico  ao registado no ano anterior relativamente à eficácia (abaixo 

1,3%),  mas apresenta uma descida relativamente à qualidade (abaixo 0,4).  

Este desfasamento da qualidade relativamente ao ano anterior de (0,4) poderá ser justificado pelo facto de 

haver alunos que oferecem alguma resistência em melhorar/alterar comportamentos. 

A alteração dos horários foi também um fator negativo. 

 

3.º ano – Nesta disciplina a  taxa de sucesso cifra-se  0.1% abaixo e a qualidade também abaixo 0,2 valores 

relativamente ao tido como referência. No entanto, os resultados são considerados idênticos aos do 

referencial. 

 

4.º ano - As taxas de sucesso e as médias estão equivalentes, comparando aos resultados do ano passado. 

1.º  X  

2.º  X  

3.º  X  

4.º  X  
  

Q
u

al
id

ad
e 

Como se situam as médias 
face aos valores alcançados 
no ano letivo anterior? 

 ↘ ↔ ↗ 

 

1.º  X  

2.º X   

3.º  X  

4.º  X  

       

 

Serão definidas estratégias de remediação dos 
pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

 X   

       

O
b

s.
 

 

 

                                                            
4 Em cada um dos itens, assinale com um X o resultado da análise. Legenda: ↘ - Abaixo; ↔ - Idêntica; ↗ - Acima. 
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 ESTUDO DO MEIO 

       

R E F E R E N C I A L   
ANÁLISE5 

 REFLEXÃO CRÍTICA DA REALIDADE 

Critérios    Itens   (Exs. descrição global, razões que justifiquem os resultados alcançados, …) 

E
fi

c
á

c
ia

 Como se situam as taxas de 
sucesso face aos valores 
alcançados no ano letivo 
anterior? 

 ↘ ↔ ↗ 

 

 

1.º ano – A taxa de sucesso, na disciplina é ligeiramente inferior à registada no ano letivo anterior - eficácia 

(abaixo 0,5 %) e a qualidade (abaixo 0,2 %) . 

No 1.º ano, os conteúdos são muito simples e próximos dos alunos, 

A aplicação das fichas de avaliação é realizada com o apoio do professor uma vez que os alunos ainda não 

podem ler as perguntas. 

 

2.º ano – O valor de referencia é inferior ao registado no ano anterior relativamente à eficácia (abaixo 5,7%),  

e também relativamente à qualidade (abaixo 0,4).  

Os  alunos mostram-se cada vez mais desconcentrados e com interesses divergentes dos conteúdos 

abordados, facto que prejudica a apreensão e memorização de noções essenciais perfeitamente acessíveis à 

sua faixa etária. 

Programa desajustado aos interesses dos alunos. 

Alguns alunos terem transitado para o segundo, mas a desenvolver o currículo do primeiro ano. 

A alteração dos horários foi também um fator negativo. 

 

3.º ano – A taxa de sucesso 1.4% acima da referência foi considerada idêntica. Mas a qualidade com 0,5 

valores abaixo da média de referência foi considerada desviante. As poucas vivências de cidadania dos alunos 

e a pouca cultura geral influenciam a qualidade dos resultados obtidos. Também a dificuldade em argumentar 

e inferir limita as intervenções dos alunos e o desenvolvimento de atividades experimentais. 

 

4.º ano - As taxas de sucesso e as médias estão equivalentes, comparando aos resultados do ano passado. 
 

1.º  X  

2.º X   

3.º  X  

4.º  X  
  

Q
u

al
id

ad
e 

Como se situam as médias 
face aos valores alcançados 
no ano letivo anterior? 

 ↘ ↔ ↗ 

 

1.º  X  

2.º X   

3.º X   

4.º  X  

       

  

                                                            
5 Em cada um dos itens, assinale com um X o resultado da análise. Legenda: ↘ - Abaixo; ↔ - Idêntica; ↗ - Acima. 
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(cont.) 

Serão definidas estratégias de remediação dos 
pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

X    

       

Se sim, identifiquem as estratégias:      

 

2.º ano – Realização de mais atividades práticas. Implementação de projetos transdisciplinares. 

 

3.º ano  - No âmbito das atividades experimentais, são necessários materiais para a realização de experiências, pelo menos as previstas nos manuais.  Propõe-se a promoção/planificação de 

atividades incidentes em temáticas que ativem as vivências de cidadania e a promoção da cultura geral. 

        

O
b

s.
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EXPRESSÕES 

       

R E F E R E N C I A L   
ANÁLISE6 

 REFLEXÃO CRÍTICA DA REALIDADE 

Critérios    Itens   (Exs. descrição global, razões que justifiquem os resultados alcançados, …) 

E
fi

c
á

c
ia

 Como se situam as taxas de 
sucesso face aos valores 
alcançados no ano letivo 
anterior? 

 ↘ ↔ ↗ 

 

 

1.º ano – A taxa de sucesso na disciplina mantem-se relativamente à registada no ano letivo anterior - eficácia 

(abaixo 1,9 %) e a qualidade mantem-se (desce 0,3). 

 

2.º ano – O valor de referência  é  igual  ao registado no ano anterior relativamente à eficácia e idêntico 

relativamente à qualidade (abaixo 0,2).  

Foi considerado  positivo o trabalho desenvolvido aliado  ao interesse manifestado pelos alunos. 

 

3.º ano – A taxa de sucesso foi de 100% mas a qualidade ficou abaixo 0.2 valores do referencial. Os docentes 

referiram que o aumento da maturidade devido à idade estará relacionado com estes resultados mais 

favoráveis aos alunos. No entanto, os resultados são considerados idênticos aos de referência. 

 

4.º ano - As taxas de sucesso e as médias estão equivalentes, comparando aos resultados do ano passado. 

1.º  X  

2.º  X  

3.º  X  

4.º  X  
  

Q
u

al
id

ad
e 

Como se situam as médias 
face aos valores alcançados 
no ano letivo anterior? 

 ↘ ↔ ↗ 

 

1.º  X  

2.º  X  

3.º  X  

4.º  X  

       

 

Serão definidas estratégias de remediação dos 
pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

 X   

       

O
b

s.
 

 

 

  

                                                            
6 Em cada um dos itens, assinale com um X o resultado da análise. Legenda: ↘ - Abaixo; ↔ - Idêntica; ↗ - Acima. 
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INGLÊS 

       

R E F E R E N C I A L   
ANÁLISE7 

 REFLEXÃO CRÍTICA DA REALIDADE 

Critérios    Itens   (Exs. descrição global, razões que justifiquem os resultados alcançados, …) 

E
fi

c
á

c
ia

 Como se situam as taxas de 
sucesso face aos valores 
alcançados no ano letivo 
anterior? 

 ↘ ↔ ↗ 

 

 

A taxa de sucesso fixa-se em 93.9% e a qualidade numa média de 3.7 valores. A disciplina está em fase de 

implementação, considerando-se que os resultados obtidos corresponderam às expetativas, dado que a 

maior parte dos alunos estão motivados. 

1.º    

2.º    

3.º    

4.º    
  

Q
u

al
id

ad
e 

Como se situam as médias 
face aos valores alcançados 
no ano letivo anterior? 

 ↘ ↔ ↗ 

 

1.º    

2.º    

3.º    

4.º    

       

 

Serão definidas estratégias de remediação dos 
pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

 X   

       

O
b

s.
 

 

 

  

                                                            
7 Em cada um dos itens, assinale com um X o resultado da análise. Legenda: ↘ - Abaixo; ↔ - Idêntica; ↗ - Acima. 
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 MATEMÁTICA 

       

R E F E R E N C I A L   
ANÁLISE8 

 REFLEXÃO CRÍTICA DA REALIDADE 

Critérios    Itens   (Exs. descrição global, razões que justifiquem os resultados alcançados, …) 

E
fi

c
á

c
ia

 Como se situam as taxas de 
sucesso face aos valores 
alcançados no ano letivo 
anterior? 

 ↘ ↔ ↗ 

 

 

1.º ano – O valor de referência é idêntico ao registado no ano anterior relativamente à eficácia (abaixo 0,9%),  

e em relação à qualidade (abaixo 0,3). 

 

2.º ano – O valor de referência   é  idêntico  ao registado no ano anterior relativamente à eficácia (abaixo 

3,1%),  mas apresentam uma descida relativamente à qualidade (abaixo 0,5). 

Este desfasamento da qualidade relativamente ao ano anterior de (0,5) poderá ser justificado pelo facto de 

alguns alunos terem transitado para o segundo, mas a desenvolver o currículo do primeiro ano. 

A inexistência de um professor de Apoio ao Estudo que libertava o professor titular que reforçava e 

consolidava as aprendizagens aos alunos com maiores dificuldades.  

A alteração dos horários foi também um fator negativo. 

 

3.º ano - Os docentes constataram que a taxa de sucesso está 0.7% abaixo dos valores de referência e a 

qualidade abaixo 0,2 valores. Referiram que os resultados poderiam ser mais elevados se houvesse mais 

tempo para a consolidação das temáticas desenvolvidas. No entanto, são considerados idênticos aos de 

referência. 

 

4.º ano - As taxas de sucesso e as médias baixaram, comparando aos resultados do ano passado. 

1.º  X  

2.º  X  

3.º  X  

4.º X   
  

Q
u

al
id

ad
e 

Como se situam as médias 
face aos valores alcançados 
no ano letivo anterior? 

 ↘ ↔ ↗ 

 

1.º  X  

2.º X   

3.º  X  

4.º X   

       

  

                                                            
8 Em cada um dos itens, assinale com um X o resultado da análise. Legenda: ↘ - Abaixo; ↔ - Idêntica; ↗ - Acima. 
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(cont.) 

Serão definidas estratégias de remediação dos 
pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

X    

       

Se sim, identifiquem as estratégias:      

 

1.º ano - Continuação do projeto MATreinar. Procurar que os tempos dedicados à matemática decorram no período da manhã e sem Atividades de Enriquecimento Curricular entre eles. 

 

2.º ano  - Utilização com maior frequência de materiais manipuláveis.  Diminuição do número de alunos por turma, em especial nos grupos onde existam alunos com dificuldades acentuadas. 

Coadjuvação para apoio aos alunos com maiores dificuldades. Atribuição do turno da manhã apenas para as disciplinas curriculares. 

 

4.º ano  - orientar o apoio ao estudo para a matemática (organização e tratamento de dados para resolução de problemas e cálculo mental). Implementação de desafios de lógica matemática 

e resolução de problemas da vida quotidiana. 

 

        

O
b

s.
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 PORTUGUÊS 

       

R E F E R E N C I A L   
ANÁLISE9 

 REFLEXÃO CRÍTICA DA REALIDADE 

Critérios    Itens   (Exs. descrição global, razões que justifiquem os resultados alcançados, …) 

E
fi

c
á

c
ia

 Como se situam as taxas de 
sucesso face aos valores 
alcançados no ano letivo 
anterior? 

 ↘ ↔ ↗ 

 

 

1.º ano - A taxa de sucesso na disciplina desce relativamente à registada no ano letivo anterior - eficácia 

(abaixo 5,2 %) e a qualidade também desce (0,4). Os principais constrangimentos detetados foram: 

dificuldades ao nível da concentração e maturidade dos alunos; dificuldades na expressão oral (pouco 

vocabulário e má articulação fonética). 

 

2.º ano - O valor de referência  é  idêntico  ao registado no ano anterior relativamente à eficácia (abaixo 

2,5%),  mas apresentam uma descida relativamente à qualidade (abaixo 0,4). 

Este desfasamento relativamente ao mesmo grupo do ano anterior poderá ser justificado pelo facto de 

alguns alunos terem transitado para o segundo, mas a desenvolver o currículo do primeiro ano.  

A inexistência de um professor de Apoio ao Estudo que libertava o professor titular que reforçava e 

consolidava as aprendizagens aos alunos com maiores dificuldades.  

A alteração dos horários foi também considerada um fator negativo. 

 

3.º ano – Os docentes verificaram que a taxa de sucesso se encontra 3,5% acima dos valores de referência e a 

qualidade abaixo 0,2 valores. Os resultados aferidos foram considerados idênticos aos do referencial. São 

assumidos como o reflexo da exigência e do trabalho desenvolvido com os alunos. 

 

4.º ano - As taxas de sucesso e as médias estão equivalentes às do ano passado, apesar de se verificarem 

descidas não significativas. 

1.º X   

2.º  X  

3.º  X  

4.º  X  
  

Q
u

al
id

ad
e 

Como se situam as médias 
face aos valores alcançados 
no ano letivo anterior? 

 ↘ ↔ ↗ 

 

1.º X   

2.º X   

3.º  X  

4.º  X  

       

  

                                                            
9 Em cada um dos itens, assinale com um X o resultado da análise. Legenda: ↘ - Abaixo; ↔ - Idêntica; ↗ - Acima. 
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(cont.) 

Serão definidas estratégias de remediação dos 
pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

X    

       

Se sim, identifiquem as estratégias:      

 

1.º ano – Desenvolver Planos de Apoio Pedagógico Individual. Organizar o Apoio Pedagógico de acordo com as necessidades de cada uma das turmas. Para tentar colmatar algumas das 

dificuldades ao nível da expressão oral vão ser realizadas atividades de articulação com o pré-escolar nível/turma. Continuar com o projeto Entrelinhas. Todos os tempos deverão estar na 

parte da manhã e sem interrupções das Atividades de Enriquecimento Curricular. 

 

2.º ano - Coadjuvação para  apoio aos alunos com maiores dificuldades. Atribuição do turno da manhã apenas para as disciplinas curriculares. 

 

        

O
b

s.
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DEPARTAMENTO CURRICULAR DE LÍNGUAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINAS: 

 Espanhol (ESP) 

 Francês (FRA) 

 Inglês (ING) 

 Português (PORT) 
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ESPANHOL 

       

R E F E R E N C I A L   
ANÁLISE10 

 REFLEXÃO CRÍTICA DA REALIDADE 

Critérios    Itens   (Exs. descrição global, razões que justifiquem os resultados alcançados, …) 

E
fi

c
á

c
ia

 Como se situam as taxas de 
sucesso face aos valores 
alcançados no ano letivo 
anterior? 

 ↘ ↔ ↗ 

 

 

A discrepância verificada, nomeadamente no que diz respeito à média da eficácia no 9º ano e na média da 

qualidade no º ano, justificar-se-ão com o facto de que se tratam de momentos diferentes do ano lectivo, não 

se tendo ainda verificado a totalidade de um trabalho sistemático. Assim, entende-se que, após 

desenvolvimento de estratégias de recuperação, aulas de apoio e/ou outras medidas pedagógicas 

promotoras de sucesso e constantes nos planos individuais e de turma, os resultados serão, então, passíveis 

de análise fundamentada. 

 

Uma análise realizada nesta fase do processo de avaliação terá de ter em conta o facto de que a disciplina de 

Espanhol sofreu de alguma instabilidade nos dois anos transatos, por situações de substituição de professores 

ao longo dos anos letivos. 

 

Verifica-se, portanto, a necessidade de aplicação de medidas promotoras de sucesso. 

5.º    

6.º    

7.º    

8.º  X  

9.º X   
  

Q
u

al
id

ad
e

  

Como se situam as médias 
face aos valores alcançados 
no ano letivo anterior? 

 ↘ ↔ ↗ 

 

5.º    

6.º    

7.º    

8.º X   

9.º   X 

       

  

                                                            
10 Em cada um dos itens, assinale com um X o resultado da análise. Legenda: ↘ - Abaixo; ↔ - Idêntica; ↗ - Acima. 
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(cont.) 

Serão definidas estratégias de remediação dos 
pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

X    

       

Se sim, identifiquem as estratégias:      

 

 Aplicação de fichas que ajudem a desenvolver o trabalho autónomo e a capacidade de autocorreção; 

 Atenção mais individualizada aos alunos, através de reforço positivo e solicitação para questões mais frequente; 

 Diversificação dos materiais utilizados ao nível da sala de aula; 

 Consolidação de matérias para realizar em trabalho de casa; 

 Elaboração de sínteses das matérias de modo a facilitar e motivar para o estudo, sobretudo conteúdos lexicais e funcionamento da língua; 

  Participação em atividades de motivação para a aprendizagem da língua; 

 Solicitação mais frequente para atividades de nos diferentes domínios de aprendizagem linguística; 

 Aproveitar os recursos disponíveis para reforço do estudo (Biblioteca, Sala de Estudo, eventuais apoios individualizados); 

  Promover um maior envolvimento dos encarregados de educação, no que diz respeito ao acompanhamento e incentivo ao estudo e aos comportamentos. 

 
 

        

O
b

s.
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FRANCÊS 

       

R E F E R E N C I A L   
ANÁLISE11 

 REFLEXÃO CRÍTICA DA REALIDADE 

Critérios    Itens   (Exs. descrição global, razões que justifiquem os resultados alcançados, …) 

E
fi

c
á

c
ia

 Como se situam as taxas de 
sucesso face aos valores 
alcançados no ano letivo 
anterior? 

 ↘ ↔ ↗ 

 

 

 No 7º ano, nos critérios eficácia e qualidade, registam-se valores semelhantes aos alcançados no final do ano 

transato (verifica-se uma diferença de 2,7 pontos percentuais na taxa de sucesso e uma diferença de 0,2 na 

média). 

No 8.º ano regista-se uma diferença de 15,8 pontos na taxa de sucesso e uma diferença de 0,5 na média.  

No 9º ano verifica-se uma diferença de 7,0 na taxa de sucesso e de 0,3 na média. 

Espera-se que ao longo do ano letivo se verifique uma evolução positiva, caso os alunos adiram com maior 

afinco às estratégias que continuarão a ser implementadas pelos docentes, no sentido de os conduzirem ao 

sucesso. 

 

5.º    

6.º    

7.º   X 

8.º X   

9.º X   
  

Q
u

al
id

ad
e

  

Como se situam as médias 
face aos valores alcançados 
no ano letivo anterior? 

    

 

5.º    

6.º    

7.º X   

8.º X   

9.º X   

       

  

                                                            
11 Em cada um dos itens, assinale com um X o resultado da análise. Legenda: ↘ - Abaixo; ↔ - Idêntica; ↗ - Acima. 
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(cont.) 

Serão definidas estratégias de remediação dos 
pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

X    

       

Se sim, identifiquem as estratégias:      

 

- Solicitar mais frequentemente os alunos com maiores dificuldades; 

- Correção individualizada dos trabalhos de casa; 

- Apoio individualizado, sempre que possível, na sala de aula; 

- Realização de trabalhos de enriquecimento curricular; 

- Atualizar e enriquecer o site de Francês com hiperligações para sítios pedagógicos, na internet, nos quais os alunos poderão treinar os conteúdos; abordados nas aulas, de uma forma lúdica 

e interativa; 

- Diversificar o recurso a atividades multimédia, passíveis de suscitar maior motivação. 

        

O
b

s.
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INGLÊS 

       

R E F E R E N C I A L   
ANÁLISE12 

 REFLEXÃO CRÍTICA DA REALIDADE 

Critérios    Itens   (Exs. Descrição global, razões que justifiquem os resultados alcançados, …) 

E
fi

c
á

c
ia

 Como se situam as taxas de 
sucesso face aos valores 
alcançados no ano letivo 
anterior? 

 ↘ ↔ ↗ 

 

 

Verifica-se uma discrepância algo significativa, em alguns anos de escolaridade, face aos resultados finais do 

ano transato, uma vez que são momentos letivos distintos, um no início e outro no final de um ano, após 

desenvolvimento de estratégias de recuperação, aulas de apoio ou outras medidas pedagógicas promotoras 

de sucesso e constantes nos planos individuais e de turma. 

A diferença mais significativa é no 9.º ano de escolaridade, em que o sucesso é inferior em 24,6%. Nos 

restantes anos em que o sucesso é inferior, não são valores tão significativos. No 6.º ano a diferença situa-se 

nos 12,1%; no 7.º ano a diferença é apenas de 6,5% e no 8.º ano a diferença é de 10,3%. 

Salientamos que no caso do 5.º ano de escolaridade o sucesso é superior ao ano transato em 3,4%, com um 

resultado bastante satisfatório de 88,2%. 

 

Continua a verificar-se a necessidade de aplicação de medidas promotoras de sucesso mais atempadamente, 

medidas com caráter mais sistemático, nomeadamente espaços específicos de apoio, em pequenos grupos de 

modo a colmatar em tempo útil as dificuldades que os alunos revelam. Muitas vezes os alunos transitam de 

ano, com dificuldades acumuladas a esta disciplina e que permanecem ao longo do ciclo. Quando não 

permanecem, são uma das disciplinas que contribui, muitas vezes, para a retenção dos alunos. 

5.º   X 

6.º X   

7.º X   

8.º X   

9.º X   
  

Q
u

al
id

ad
e

  

Como se situam as médias 
face aos valores alcançados 
no ano letivo anterior? 

    

 

5.º X   

6.º X   

7.º X   

8.º X   

9.º X   

       

  

                                                            
12 Em cada um dos itens, assinale com um X o resultado da análise. Legenda: ↘ - Abaixo; ↔ - Idêntica; ↗ - Acima. 
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(cont.) 

Serão definidas estratégias de remediação dos 
pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

X    

       

Se sim, identifiquem as estratégias:      

 Das estratégias de recuperação apresentadas em pormenor ao nível dos conselhos de turma, salientamos as seguintes, de modo a promover um maior sucesso, quer ao nível da 

eficácia, quer ao nível da qualidade do mesmo: 

 

  Em termos organizacionais, definir uma modalidade de apoio formal à disciplina de Inglês, em grupos reduzidos de alunos; 

 Aplicação de fichas que ajudem a desenvolver o trabalho autónomo e a capacidade de autocorreção; 

 Atenção mais individualizada aos alunos, através de reforço positivo e solicitação para questões mais frequente; 

 Diversificação dos materiais utilizados ao nível da sala de aula; 

  Fichas de consolidação de matérias para realizar em trabalho de casa; 

 Elaboração de sínteses das matérias de modo a facilitar e motivar para o estudo, sobretudo conteúdos lexicais e funcionamento da língua (grammar); 

  Participação em atividades de motivação para a aprendizagem da língua; 

 Realização de fichas formativas com mais frequência; 

 Solicitação mais frequente para atividades de nos diferentes domínios de aprendizagem linguística (listening, speaking, reading, writing) 

 Aproveitar os recursos disponíveis para reforço do estudo (Biblioteca, Sala de Estudo, eventuais apoios individualizados) 

  Promover um maior envolvimento dos encarregados de educação, no que diz respeito ao acompanhamento e incentivo ao estudo e aos comportamentos. 

 
 

        

O
b

s.
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PORTUGUÊS – 2.º CICLO 

       

R E F E R E N C I A L   
ANÁLISE13 

 REFLEXÃO CRÍTICA DA REALIDADE 

Critérios    Itens   (Exs. descrição global, razões que justifiquem os resultados alcançados, …) 

E
fi

c
á

c
ia

 Como se situam as taxas de 
sucesso face aos valores 
alcançados no ano letivo 
anterior? 

 ↘ ↔ ↗ 

 

      

 Verifica-se que, em ambos os anos, tanto na qualidade como na eficácia, os resultados, neste período letivo, 

estão abaixo dos resultados obtidos no final do ano transato. No 5º ano, a taxa de sucesso (eficácia) é de 

78,6% e a do final do ano anterior é de 93%. Quanto à qualidade (médias), a deste período é de 3,1 e a do 

final do ano anterior é de 3,5. No 6º ano, a taxa de sucesso (eficácia) é de 75,3% e a do final do ano anterior é 

de 93%. Quanto à qualidade (médias), a deste período é de 3,1 e a do final do ano anterior é de 3,5. 

    Considerou-se que estes resultados podem dever-se ao facto de, no final do ano passado, as turmas e os 

alunos com menos sucesso terem sido alvo de aplicação de Planos de Acompanhamento Pedagógico de 

Turma e de Planos de Acompanhamento Pedagógico individuais que produziram melhorias e um sucesso 

mais elevado. Para os resultados agora alcançados apontam-se, ainda, as seguintes razões: 

▪  deficiências a nível da assimilação e aplicação de conhecimentos; 

▪  falta de hábitos de trabalho e de estudo; 

▪  ausência de interesse e de iniciativa; 

▪  fraca capacidade de autonomia; 

▪  falta de empenho para superar dificuldades manifestamente evidenciadas; 

▪  falta de atenção/concentração/empenho nas atividades realizadas; 

▪  falta de espírito crítico e de curiosidade por novas aprendizagens. 

         No domínio da Oralidade, os alunos revelam dificuldades, em particular na expressão oral. Produzem um 

discurso com um vocabulário elementar, apresentando, por vezes, dificuldades nas estruturas gramaticais 

correntes. 

         Na Leitura, denotam dificuldades em captar sentidos implícitos e em fazer inferências e deduções.  

         No domínio da Gramática, os alunos apresentam, fruto de um défice de estudo ou de um estudo 

apressado, falta de consolidação de conhecimentos gramaticais. 

          Na Escrita, as dificuldades fazem-se sentir na estruturação e coesão do texto. Os alunos não segmentam 

as unidades de discurso. Raramente usam processos de articulação interfrásica e utilizam os sinais de 

pontuação sem seguir as regras. Apresentam incorreções nos processos de conexão intrafrásica, utilizam um 

vocabulário elementar e com elevada frequência de erros ortográficos. É de salientar que muitas destas 

dificuldades são resultado, em larga medida, da ausência de hábitos sistemáticos de leitura e de escrita. 

 

5.º X   

6.º X   

7.º    

8.º    

9.º    
  

Q
u

al
id

ad
e

  

Como se situam as médias 
face aos valores alcançados 
no ano letivo anterior? 

 ↘ ↔ ↗ 

 

5.º X   

6.º X   

7.º    

8.º    

9.º    

       

  

                                                            
13 Em cada um dos itens, assinale com um X o resultado da análise. Legenda: ↘ - Abaixo; ↔ - Idêntica; ↗ - Acima. 
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(cont.) 

Serão definidas estratégias de remediação dos 
pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

X    

       

Se sim, identifiquem as estratégias:      

 

- prestar, sempre que possível, um apoio mais individualizado aos alunos com mais dificuldades;  

-  intensificar os exercícios de compreensão/expressão oral;  

- intensificar a leitura feita pelo professor de forma a motivar o gosto por obras literárias;  

- intensificar a análise textual, promovendo uma leitura que possibilite captar sentidos implícitos, fazer inferências e deduções;  

- estimular a frequência da BE/CRE;  

- motivar para a participação em concursos literários (ao nível da escola e nacional) e exposições temáticas (comemorações de datas e escritores);  

- efetuar o reforço curricular nos conteúdos em que os alunos apresentam maiores dificuldades;  

- promover o trabalho colaborativo;  

- propor para o Apoio Específico/Apoio ao Estudo os alunos que apresentam mais dificuldades.  

 

        

O
b

s.
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PORTUGUÊS – 3.º ciclo 

       

R E F E R E N C I A L   
ANÁLISE14 

 REFLEXÃO CRÍTICA DA REALIDADE 

Critérios    Itens   (Exs. descrição global, razões que justifiquem os resultados alcançados, …) 

E
fi

c
á

c
ia

 Como se situam as taxas de 
sucesso face aos valores 
alcançados no ano letivo 
anterior? 

 ↘ ↔ ↗ 

 

 

Tanto no que diz respeito à qualidade como à eficácia verifica-se que os resultados do final do 1.º período 

estão abaixo dos obtidos no final de ano anterior nos mesmos anos de escolaridade. De salientar que a 

disciplina de Português é uma das que frequentemente usufrui de aulas de apoio, assim como a aplicação de 

um conjunto de estratégias variadas que visam colmatar dificuldades e promover o sucesso, ao longo do ano. 

Estes resultados, embora devam ser alvo de uma atenta reflexão, salienta-se que são comparados com o final 

de um ano letivo, onde múltiplas estratégias de recuperação foram sendo aplicadas aos alunos ao longo de 

um ano letivo. 

 

Verifica-se que a diferença mais significativa ocorre no 9.º ano de escolaridade com um decréscimo do 

sucesso em 23,2%, segue-se o 8.º ano com uma diferença de 22,3% e o 7.º ano com uma diferença de cerca 

de 19%. Verifica-se que também existe um decréscimo da qualidade do sucesso, mais acentuado no 9.º ano 

de escolaridade (4 décimas) e de 3 décimas no 7.º e 8.º. 

 

 Este grupo disciplinar tem já alertado que os alunos têm mostrado muitas dificuldades na aquisição e 

aplicação de conhecimentos, além disso, muitos alunos não revelam hábitos consistentes de trabalho e de 

estudo, essenciais no 3.º ciclo nesta disciplina. Os conteúdos curriculares do nono pressupõem 

conhecimentos de outras áreas disciplinares, nomeadamente, História, para contextualizar e perceber as 

obras em estudo e os seus autores, e, normalmente, os alunos não os possuem, o que dificulta a 

compreensão das obras em análise. Para além disso, requerem que os mecanismos de análise textual e 

gramatical estejam devidamente assimilados, o que não se verifica, devido à falta de estudo sério e 

persistente que tais conteúdos necessitam para que possam ser mobilizados a qualquer momento nos anos 

subsequentes ao da sua lecionação. 

 

5.º    

6.º    

7.º X   

8.º X   

9.º X   
  

Q
u

al
id

ad
e

  

Como se situam as médias 
face aos valores alcançados 
no ano letivo anterior? 

    

 

5.º    

6.º    

7.º X   

8.º X   

9.º X   

       

  

                                                            
14 Em cada um dos itens, assinale com um X o resultado da análise. Legenda: ↘ - Abaixo; ↔ - Idêntica; ↗ - Acima. 
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(cont.) 

Serão definidas estratégias de remediação dos 
pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

X    

       

Se sim, identifiquem as estratégias:      

 

O Grupo considera fundamental prosseguir com o trabalho delineado no início do ano letivo, para isso propõe-se continuar a aplicar as estratégias definidas no Plano de Ação para o 

Português. Entre as estratégias definidas destacam-se as seguintes como prioritárias: 

 Aplicação de fichas que ajudem a desenvolver o trabalho autónomo e a capacidade de autocorreção; 

 Será dado apoio mais dirigido aos alunos que revelem mais dificuldades, através das APA e das coadjuvações; 

 Apelar a uma participação mais ativa na sala de aula por parte dos alunos mais tímidos/com mais dificuldades; 

 Fomentar atividades de promoção da leitura: Feira do Livro, Semana da Leitura, fóruns de leitura…; 

 Motivação para a leitura recreativa das obras do PNL ou ao gosto do aluno, elaborando fichas de leitura; 

 Ida ao Teatro para aprofundar/complementar o estudo de obras das Metas Curriculares; 

 Desenvolver o gosto pela escrita criativa através da resposta a concursos escolares em articulação com a BE, locais e nacionais; 

 Reforçar as atividades de escrita em sala de aula, em trabalho de casa, nas aulas de apoio, de textos variados com diferentes intenções comunicativas conforme o programa/ Metas 

Curriculares; 

 Solicitar o trabalho colaborativo entre os alunos, realização de trabalhos de pares heterogéneos e /ou grupos; 

 A apresentação em diversos suportes de fichas informativas, a realização de fichas de trabalho, o recurso ao caderno de atividades e disponibilização aos alunos de sínteses dos 

conteúdos lecionados; 

 Realização de fichas formativas com mais frequência; 

 Realização de testes de avaliação aferida em comum para todos os anos. 

 

        

O
b

s.
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DEPARTAMENTO CURRICULAR DE MATEMÁTICA E 

CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINAS: 

 Ciências Naturais (CN) 

 Físico-Química (FQ) 

 Matemática (MAT) 

 Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC) 
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CIÊNCIAS NATURAIS 

       

R E F E R E N C I A L   
ANÁLISE15 

 REFLEXÃO CRÍTICA DA REALIDADE 

Critérios    Itens   (Exs. descrição global, razões que justifiquem os resultados alcançados, …) 

E
fi

c
á

c
ia

 Como se situam as taxas de 
sucesso face aos valores 
alcançados no ano letivo 
anterior? 

 ↘ ↔ ↗ 

 

 

A partir da analise e do processo de reflexão desenvolvido, identificaram-se como dificuldades comuns aos 

dois ciclos de escolaridade, de um modo geral, as seguintes: 

 

 fraco envolvimento das famílias no trabalho escolar dos seus educandos;  

  literacia científica deficitárias; 

 dificuldades ao nível da resolução de problemas, da utilização de raciocínios demonstrativos e da 

articulação de conhecimentos; 

 a ausência de hábitos de trabalho; 

 falta de motivação, de interesse ou de iniciativa; 

 limitações no conhecimento da Língua Portuguesa, nomeadamente, na interpretação e 

compreensão de textos; 

 número elevado de alunos por turma/ heterogeneidade dos alunos ao nível do aproveitamento. 

 

5.º X   

6.º X   

7.º X   

8.º X   

9.º   X 
  

Q
u

al
id

ad
e

  

Como se situam as médias 
face aos valores alcançados 
no ano letivo anterior? 

 ↘ ↔ ↗ 

 

5.º X   

6.º X   

7.º X   

8.º X   

9.º  X  

       

  

                                                            
15 Em cada um dos itens, assinale com um X o resultado da análise. Legenda: ↘ - Abaixo; ↔ - Idêntica; ↗ - Acima. 
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(cont.) 

Serão definidas estratégias de remediação dos 
pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

X    

       

Se sim, identifiquem as estratégias:      

• Fomentar a autonomia, autoestima e a confiança dos alunos;  

• Desenvolver  estratégias de ensino-aprendizagem centradas na resolução de problemas, através da produção, compreensão e avaliação de textos de situações de quotidiano que 

apelem ao desenvolvimento de literacia científica exemplos  (Operacionalizar e desenvolver  os termos de literacia científica e literacia em leitura para a construção de uma unidade 

didática trabalhar com a Biblioteca Escolar ); 

• Promover o trabalho cooperativo de pares dentro e fora da sala de aula;  

• Explorar as ideias prévias dos alunos;  

• Diversificar os recursos didáticos utilizados na sala de aula com o intuito de suscitar o interesse pelas temáticas em estudo;  

• Solicitar um envolvimento mais ativo dos mesmos na realização das atividades propostas, com o intuito de elevar a sua motivação para a realização de um estudo mais sistemático 

e metódico – aulas da web 2.0 com resumos virtuais, partilhados, mapas de conceitos partilhados..., páginas web , turma experimental de 9.º ano....; 

• Solicitar, via DT,  um maior envolvimento e responsabilização dos encarregados de educação nas tarefas escolares dos seus educandos; 

• Os alunos se consciencializem da importância e pertinência do estudo, da realização dos trabalhos de casa e de exercícios complementares como meio de consolidação dos 

conhecimentos; 

• Promover o trabalho cooperativo e colaborativo, de pares e de grupo;  

• Realização em contexto de sala de aula de fichas de trabalho e exercícios complementares do manual. 

 

 

        

O
b

s.
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FÍSICO-QUÍMICA 

       

R E F E R E N C I A L   
ANÁLISE16 

 REFLEXÃO CRÍTICA DA REALIDADE 

Critérios    Itens   (Exs. descrição global, razões que justifiquem os resultados alcançados, …) 

E
fi

c
á

c
ia

 Como se situam as taxas de 
sucesso face aos valores 
alcançados no ano letivo 
anterior? 

 ↘ ↔ ↗ 

 

 

- Falta de atenção/concentração nas aulas e de persistência para superar as dificuldades. 

- Evidência de lacunas ao nível dos conhecimentos básicos essenciais para a aquisição e aplicação de novos 

conhecimentos.  

- Dificuldades ao nível da interpretação de dados, assim como da sua mobilização e aplicação. 

- Ausência de hábitos de estudo e de organização dos materiais escolares; 

- Lacunas no domínio da Língua Portuguesa, nomeadamente ao nível da seleção e compreensão da 

informação escrita; 

- Dificuldades ao nível do cálculo matemático e conversão de unidades, raciocínio e utilização de formulário 

específico. 

- Dificuldades ao nível da aplicação de estratégias adequadas à resolução de problemas/exercícios. 

 

5.º    

6.º    

7.º   X 

8.º X   

9.º X   
  

Q
u

al
id

ad
e

  

Como se situam as médias 
face aos valores alcançados 
no ano letivo anterior? 

 ↘ ↔ ↗ 

 

5.º    

6.º    

7.º   X 

8.º   X 

9.º X   

       

  

                                                            
16 Em cada um dos itens, assinale com um X o resultado da análise. Legenda: ↘ - Abaixo; ↔ - Idêntica; ↗ - Acima. 
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(cont.) 

Serão definidas estratégias de remediação dos 
pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

X    

       

Se sim, identifiquem as estratégias:      

- Incentivar o envolvimento efetivo dos pais e encarregados de educação na vida escolar dos respetivos educandos. 

- Monitorizar a melhoria das aprendizagens com apoio individualizado em contexto de sala de aula, com exercícios de consolidação e/ou fichas formativas; 

- Desenvolver a capacidade de raciocínio, cálculo e resolução de problemas, a partir de situações e experiências ligadas ao quotidiano dos alunos e/ou outras situações concretas; 

- Desenvolver a capacidade de interpretação de documentos escritos, por exemplo, textos, gráficos, tabelas de dados e representações gráficas contextualizadas com situações físico-

químicas e problemas do quotidiano; 

- Desenvolver a expressão escrita, a partir da elaboração de relatórios/trabalhos escritos, de registo de observações e explicação de situações-problema em contexto de atividades 

práticas/laboratoriais; 

- Dinamizar a realização de trabalhos práticos e/ou laboratoriais individualmente e/ou em grupo, com vista a promover o trabalho colaborativo, a fomentar a autoestima e a autoconfiança, e 

a estimular a autonomia do aluno; 

- Intensificar a interação professor-aluno como, por exemplo, reforços positivos, em contexto de sala de aula, nos casos que apresentem dificuldades de concentração e problemas 

comportamentais; 

- Intensificar a avaliação formativa com questões de aula orais e escritas. 

        

O
b

s.
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MATEMÁTICA 

       

R E F E R E N C I A L   
ANÁLISE17 

 REFLEXÃO CRÍTICA DA REALIDADE 

Critérios    Itens   (Exs. descrição global, razões que justifiquem os resultados alcançados, …) 

E
fi

c
á

c
ia

 Como se situam as taxas de 
sucesso face aos valores 
alcançados no ano letivo 
anterior? 

 ↘ ↔ ↗ 

 

 

A partir do processo de reflexão desenvolvido, identificaram-se como dificuldades, de um modo geral, as 

seguintes: 

• características da população (condições socioeconómicas); 

• fraco envolvimento das famílias no trabalho escolar dos seus educandos; 

• extensão do programa (2º e 3º ciclo) e/ou a insuficiente carga horária de Matemática no 3º ciclo;  

•    a introdução de metas curriculares no 2º e 3º ciclos; 

• falta de conhecimentos básicos de Matemática; 

• dificuldades ao nível da resolução de problemas, da utilização de raciocínios demonstrativos, da 

visualização no espaço, do cálculo e da articulação de conhecimentos;  

• número elevado de alunos por turma/ heterogeneidade dos alunos ao nível do aproveitamento; 

• problemas comportamentais desajustados e incumprimento das regras estabelecidas para a sala de aula; 

• a ausência de hábitos e métodos de trabalho; 

• falta de motivação, de interesse ou de iniciativa; 

• falta de persistência; 

•    dificuldade na organização de ideias; 

 limitações no conhecimento da Língua Portuguesa, nomeadamente, na interpretação e compreensão de 

textos. 

 

5.º   X 

6.º X   

7.º   X 

8.º X   

9.º   X 
  

Q
u

al
id

ad
e

  

Como se situam as médias 
face aos valores alcançados 
no ano letivo anterior? 

 ↘ ↔ ↗ 

 

5.º  X  

6.º X   

7.º  X  

8.º X   

9.º  X  

       

  

                                                            
17 Em cada um dos itens, assinale com um X o resultado da análise. Legenda: ↘ - Abaixo; ↔ - Idêntica; ↗ - Acima. 
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(cont.) 

Serão definidas estratégias de remediação dos 
pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

X    

       

Se sim, identifiquem as estratégias:      

   

Estratégias:      

- fomentar a autonomia, autoestima e a confiança dos alunos;  

- promover o trabalho cooperativo e de pares;  

- explorar as ideias prévias dos alunos;  

- diversificar os recursos didáticos utilizados na sala de aula com o intuito de suscitar o interesse pelas temáticas em estudo;  

- solicitar um envolvimento mais ativo dos mesmos na realização das atividades propostas, com o intuito de elevar a sua motivação para a realização de um estudo mais sistemático e 

metódico; 

- solicitar, via DT, um maior envolvimento e responsabilização dos encarregados de educação nas tarefas escolares dos seus educandos; 

- os alunos se consciencializem da importância e pertinência do estudo, da realização dos trabalhos de casa e de exercícios complementares como meio de consolidação dos conhecimentos; 

- realização em contexto de sala de aula de fichas de trabalho e exercícios complementares do manual; 

-adequar a implementação do novo programa de matemática às características e às dificuldades dos alunos; 

- sempre que possível apoio mais individualizado, sobretudo aos alunos que revelam mais dificuldades;  

- incentivar os alunos para frequentar com assiduidade a biblioteca; 

- incentivar a frequência das aulas de apoio ao estudo à disciplina, por grupos de homogeneidade; 

- aulas de apoio e/ou assessorias para todas as turmas; 

- utilização de “mini-testes” e resolução de “questões-aula”. 

 

        

O
b

s.
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DEPARTAMENTO CURRICULAR DE CIÊNCIAS 

HUMANAS E SOCIAIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINAS: 

 Educação Moral e Religiosa (EMR) 

 Geografia (GEO) 

 História (HIST)  

 História e Geografia de Portugal (HGP) 
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EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA 
EMRC        

R E F E R E N C I A L   
ANÁLISE18 

 REFLEXÃO CRÍTICA DA REALIDADE 

Critérios    Itens   (Exs. descrição global, razões que justifiquem os resultados alcançados, …) 

E
fi

c
á

c
ia

 Como se situam as taxas de 
sucesso face aos valores 
alcançados no ano letivo 
anterior? 

 ↘ ↔ ↗ 

 

 

O sucesso continua praticamente na sua plenitude devido ao interesse e envolvimento global e 

tendencialmente satisfatório dos alunos inscritos na disciplina. 

 

5.º  X  

6.º  X  

7.º  X  

8.º  X  

9.º  X  
  

Q
u

al
id

ad
e

  

Como se situam as médias 
face aos valores alcançados 
no ano letivo anterior? 

 ↘ ↔ ↗ 

 

5.º  X  

6.º  X  

7.º  X  

8.º  X  

9.º  X  
       

 

Serão definidas estratégias de remediação dos 
pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

 X   

       

Se sim, identifiquem as estratégias:      

Em virtude do pleno sucesso alcançado, prosseguirá a implementação das estratégias e experiências de aprendizagem planificadas. 

 

  

                                                            
18 Em cada um dos itens, assinale com um X o resultado da análise. Legenda: ↘ - Abaixo; ↔ - Idêntica; ↗ - Acima. 
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GEOGRAFIA 

       

R E F E R E N C I A L   
ANÁLISE19 

 REFLEXÃO CRÍTICA DA REALIDADE 

Critérios    Itens   (Exs. descrição global, razões que justifiquem os resultados alcançados, …) 

E
fi

c
á

c
ia

 Como se situam as taxas de 
sucesso face aos valores 
alcançados no ano letivo 
anterior? 

 ↘ ↔ ↗ 

 

 

Alguns alunos revelam dificuldades na aprendizagem dos conteúdos programáticos, devido essencialmente à 

falta de estudo, empenho e trabalho. Também dificuldades em termos de análise/interpretação de 

documentos variados (textos, mapas, tabelas, gráficos), comprometem a aquisição e aplicação das matérias 

lecionadas. 

Apresentam ainda dificuldades de concentração/atenção. É igualmente notória a dificuldade em utilizar o 

vocabulário fundamental e especifico da disciplina.  

 

5.º    

6.º    

7.º   X 

8.º  X  

9.º  X  
  

Q
u

al
id

ad
e

  

Como se situam as médias 
face aos valores alcançados 
no ano letivo anterior? 

 ↘ ↔ ↗ 

 

5.º    

6.º    

7.º  X  

8.º  X  

9.º  X  

       

  

                                                            
19 Em cada um dos itens, assinale com um X o resultado da análise. Legenda: ↘ - Abaixo; ↔ - Idêntica; ↗ - Acima. 
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(cont.) 

Serão definidas estratégias de remediação dos 
pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

X    

       

Se sim, identifiquem as estratégias:      

 As docentes irão promover as seguintes estratégias: incentivar e valorizar hábitos e métodos de trabalho, treinar capacidades de análise/síntese e avaliação de situações concretas, elaborar 

materiais específicos que ajudem o aluno a superar as dificuldades, favorecer o desenvolvimento de atitudes e técnicas de pesquisa, estimular a aprendizagem colaborativa e a interajuda e 

refletir conjuntamente com os alunos sobre os resultados obtidos, valorizando os seus progressos e redefinindo/ajustando as estratégias pedagógicas.  

 

        

O
b

s.
 

Os docentes referem, contudo, que os discentes têm que mostrar maior vontade de aprender e de superar as suas dificuldades. 
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HISTÓRIA 

       

R E F E R E N C I A L   
ANÁLISE20 

 REFLEXÃO CRÍTICA DA REALIDADE 

Critérios    Itens   (Exs. descrição global, razões que justifiquem os resultados alcançados, …) 

E
fi

c
á

c
ia

 Como se situam as taxas de 
sucesso face aos valores 
alcançados no ano letivo 
anterior? 

 ↘ ↔ ↗ 

 

 

Uma caraterística emergente numa boa parte das turmas prende-se com a existência de dificuldades ao nível 

da análise e interpretação das fontes, assim como no tocante à temporalidade e espacialidade em história. 

Releva-se ainda a inexistência de hábitos e métodos de estudo e de trabalho sistemáticos.  

Persistem igualmente dificuldades em matéria de utilização da linguagem específica da disciplina de História, 

no domínio de conceitos e conteúdos fundamentais e no desenvolvimento de um discurso estruturado, 

suficientemente coerente e com correção científica. 

5.º    

6.º    

7.º X   

8.º X   

9.º X   
  

Q
u

al
id

ad
e

  

Como se situam as médias 
face aos valores alcançados 
no ano letivo anterior? 

 ↘ ↔ ↗ 

 

5.º    

6.º    

7.º  X  

8.º X   

9.º X   

       

  

                                                            
20 Em cada um dos itens, assinale com um X o resultado da análise. Legenda: ↘ - Abaixo; ↔ - Idêntica; ↗ - Acima. 
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(cont.) 

Serão definidas estratégias de remediação dos 
pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

X    

       

Se sim, identifiquem as estratégias:      

Além da otimização da exploração do manual adotado e dos respetivos recursos, da utilização de reforços positivos no intuito de elevar os índices de motivação e de concentração, da 

correção, sempre que possível, individualizada dos trabalhos solicitados e da criação de condições para uma maior participação dos alunos, ao nível da oralidade e da leitura e interpretação 

de fontes históricas diversificadas, os professores com níveis de sucesso menos satisfatórios irão apostar ainda mais na realização de exercícios de aplicação e consolidação de 

conhecimentos, na elaboração de apontamentos e sínteses dos conteúdos estruturantes e na utilização e exploração dos conteúdos em formato virtual, com o objetivo de proporcionar aos 

alunos maior diversidade de recursos, potenciando assim os diversos estilos de aprendizagem. 

 

        

O
b

s.
 

Os docentes sublinham que a eficácia destas estratégias e experiências de aprendizagem depende da recetividade dos alunos e sobretudo de um maior investimento dos mesmos na 
realização de um estudo mais sistemático e persistente, preconizando-se igualmente que os discentes procurem adotar uma postura proativa e se envolvam assim ativamente na 
realização das atividades propostas. 
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HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL 

       

R E F E R E N C I A L   
ANÁLISE21 

 REFLEXÃO CRÍTICA DA REALIDADE 

Critérios    Itens   (Exs. descrição global, razões que justifiquem os resultados alcançados, …) 

E
fi

c
á

c
ia

 Como se situam as taxas de 
sucesso face aos valores 
alcançados no ano letivo 
anterior? 

 ↘ ↔ ↗ 

 

 

Tanto ao nível da Eficácia como ao nível da Qualidade, ambos os anos letivos estão abaixo dos referenciais do 

ano anterior, sendo, no entanto, o 5.º ano o que se aproxima mais desses valores. Há uma distanciação maior 

em relação aos resultados, no que diz respeito ao 6.º ano de escolaridade, sobretudo ao nível da Eficácia. 

No 5.º ano temos valores de 89,7% como referencial e 89% como valor atual, na Eficácia, e no 6.º os mesmos 

89,7% para apenas 83,9% como valor atual.  

No 5.º ano temos médias de 3,5 como referencial e 3,4 como valor atual, na Qualidade, e no 6.º a mesma 

média de 3,5, para apenas 3,3 como valor atual.  

Estes resultados devem-se, essencialmente, à falta de métodos de trabalho e hábitos de estudo diário, em 

casa, de um número considerável de alunos, à realização sem empenho das atividades propostas pelos 

docentes na sala de aula e para casa e à falta de estudo de preparação atempada para as fichas de avaliação. 

Alguns alunos revelam dificuldades na aquisição, compreensão e aplicação de conhecimentos a novas 

situações; revelam ainda dificuldades na interpretação de enunciados escritos, na estruturação correta de 

respostas e aplicação dos conceitos fundamentais da disciplina. Muitos alunos patenteiam dificuldades de 

concentração e de atenção na sala de aula, o que prejudica a sua aprendizagem. 

 

 

 

5.º X   

6.º X   

7.º    

8.º    

9.º    
  

Q
u

al
id

ad
e

  

Como se situam as médias 
face aos valores alcançados 
no ano letivo anterior? 

 ↘ ↔ ↗ 

 

5.º X   

6.º X   

7.º    

8.º    

9.º    

       

  

                                                            
21 Em cada um dos itens, assinale com um X o resultado da análise. Legenda: ↘ - Abaixo; ↔ - Idêntica; ↗ - Acima. 
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(cont.) 

Serão definidas estratégias de remediação dos 
pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

X    

       

Se sim, identifiquem as estratégias:      

- Incentivar e valorizar os hábitos de estudo, bem como a organização dos cadernos diários e uma maior responsabilização do aluno na realização das atividades escolares; 

- dar ainda maior atenção ao trabalho/participação dos alunos na sala de aula e à realização dos trabalhos de casa, sobretudo daqueles que revelam mais dificuldades na 

compreensão/aplicação dos conhecimentos a novas situações e memorização; 

- incentivar e valorizar constantemente os hábitos de estudo e a organização dos cadernos diários, fazendo chegar as preocupações dos professores aos encarregados de educação, via 

caderneta do aluno ou Diretor de Turma; 

- promover o gosto e a curiosidade pelo saber geográfico e histórico; 

 - promover a construção do conhecimento histórico: levantamento das ideias tácitas; trabalhos de grupo e/ou individuais de investigação; debates; produção de biografias;  

- recorrer a mapas de forma a permitir uma maior interação por parte dos alunos; 

- proceder à interpretação de fontes históricas diversificadas; 

- realizar analogias com a atualidade e com as vivências dos alunos; 

- atender, na medida do possível, aos diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos, em contexto de sala de aula; 

- realizar resumos e esquemas-síntese dos conteúdos, no caderno diário. 

        

O
b

s.
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DEPARTAMENTO CURRICULAR DAS EXPRESSÕES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINAS: 

 Educação Física (EF) 

 Educação Musical (EM) 

 Educação Tecnológica (ET)  

 Educação Visual (EV) 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

       

R E F E R E N C I A L   
ANÁLISE22 

 REFLEXÃO CRÍTICA DA REALIDADE 

Critérios    Itens   (Exs. descrição global, razões que justifiquem os resultados alcançados, …) 

E
fi

c
á

c
ia

 Como se situam as taxas de 
sucesso face aos valores 
alcançados no ano letivo 
anterior? 

 ↘ ↔ ↗ 

 

Em relação à Eficácia apresentada na disciplina, apesar dos valores alcançados se situarem um pouco abaixo 

dos valores de referência (final do ano letivo anterior, situam-se acima dos 98% o que constitui, sem dúvida, 

um elevado sucesso académico. 

No que respeita à Qualidade, os valores obtidos e comparados com os valores de referência, demonstram 

uma ligeira quebra. 

5.º  X  

6.º X   

7.º   X 

8.º   X 

9.º X   
  

Q
u

al
id

ad
e

  

Como se situam as médias 
face aos valores alcançados 
no ano letivo anterior? 

 ↘ ↔ ↗ 

 

5.º X   

6.º X   

7.º X   

8.º  X  

9.º X   
       

 

Serão definidas estratégias de remediação dos 
pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

 X   

       

O
b

s.
 

 

 

  

                                                            
22 Em cada um dos itens, assinale com um X o resultado da análise. Legenda: ↘ - Abaixo; ↔ - Idêntica; ↗ - Acima. 
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EDUCAÇÃO MUSICAL 

       

R E F E R E N C I A L   
ANÁLISE23 

 REFLEXÃO CRÍTICA DA REALIDADE 

Critérios    Itens   (Exs. descrição global, razões que justifiquem os resultados alcançados, …) 

E
fi

c
á

c
ia

 Como se situam as taxas de 
sucesso face aos valores 
alcançados no ano letivo 
anterior? 

 ↘ ↔ ↗ 

 

 

   O grau de insucesso, em algumas das turmas deve-se à não realização e/ou não apresentação dos testes 

práticos (flauta de bisel) e dos trabalhos individuais destinados à avaliação dos domínios do saber e do saber 

fazer. Alguns alunos não revelaram o mínimo empenho nem responsabilidade na execução das tarefas. É de 

salientar que os docentes facultaram todas as condições materiais necessárias à consecução dos trabalhos 

individuais: tempo letivo e sala específica para recolha de dados e tratamento da informação, com recurso às 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC).      

5.º X   

6.º X   

7.º    

8.º    

9.º    
  

Q
u

al
id

ad
e

  

Como se situam as médias 
face aos valores alcançados 
no ano letivo anterior? 

 ↘ ↔ ↗ 

 

5.º X   

6.º X   

7.º    

8.º    

9.º    
       

 

Serão definidas estratégias de remediação dos 
pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

X    

       

Se sim, identifiquem as estratégias:      

 

Reforçar hábitos e métodos de trabalho;  

Reiterar a necessidade de empenho e trabalho pessoal para obtenção de sucesso escolar;  

Continuar a incentivar e a valorizar a responsabilidade e o cumprimento dos Deveres de Aluno.  

        

O
b

s.
  

                                                            
23 Em cada um dos itens, assinale com um X o resultado da análise. Legenda: ↘ - Abaixo; ↔ - Idêntica; ↗ - Acima. 
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EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 

       

R E F E R E N C I A L   
ANÁLISE24 

 REFLEXÃO CRÍTICA DA REALIDADE 

Critérios    Itens   (Exs. descrição global, razões que justifiquem os resultados alcançados, …) 

E
fi

c
á

c
ia

 Como se situam as taxas de 
sucesso face aos valores 
alcançados no ano letivo 
anterior? 

 ↘ ↔ ↗ 

 

Em relação ao ano letivo anterior, este período houve uma ligeira descida nos valores encontrados, no 

entanto, os valores não são significativos para se proceder a reajustamentos uma vez que os mesmos andam 

próximos dos cem por cento de percentagem de níveis positivos. Para além disso, ultrapassam o sucesso 

desejado pelo agrupamento que é de 94% para o 5.º ano e 90% para o 6.º ano. 

5.º x   

6.º x   

7.º    

8.º    

9.º    
  

Q
u

al
id

ad
e

  

Como se situam as médias 
face aos valores alcançados 
no ano letivo anterior? 

 ↘ ↔ ↗ 

 

5.º x   

6.º x   

7.º    

8.º    

9.º    
       

 

Serão definidas estratégias de remediação dos 
pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

 X   

       

O
b

s.
 

 

 

  

                                                            
24 Em cada um dos itens, assinale com um X o resultado da análise. Legenda: ↘ - Abaixo; ↔ - Idêntica; ↗ - Acima. 
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EDUCAÇÃO VISUAL 

       

R E F E R E N C I A L   
ANÁLISE25 

 REFLEXÃO CRÍTICA DA REALIDADE 

Critérios    Itens   (Exs. descrição global, razões que justifiquem os resultados alcançados, …) 

E
fi

c
á

c
ia

 Como se situam as taxas de 
sucesso face aos valores 
alcançados no ano letivo 
anterior? 

 ↘ ↔ ↗ 

 

Em relação ao ano letivo anterior, este período houve uma ligeira descida nos valores encontrados, no 

entanto, os valores não são significativos para se proceder a reajustamentos uma vez que os mesmos andam 

próximos dos cem por cento de percentagem de níveis positivos. Para além disso, ultrapassam o sucesso 

desejado pelo agrupamento que é de 94% para o 5.º ano e 90% para o 6.º ano. 

No terceiro ciclo, a disciplina de Educação Visual apresenta taxas de sucesso superiores à média da escola. 

Sempre muito próximo do sucesso total. 

Relativamente ao menor sucesso no 7.º ano comparativamente ao ano anterior é reflexo de uma menor 

assiduidade por parte de determinados alunos que teve repercussões no nível de sucesso verificado. No 

entanto o número de alunos que não atingiram o sucesso na disciplina é ínfimo. 

5.º x   

6.º x   

7.º x   

8.º  x  

9.º   x 
  

Q
u

al
id

ad
e

  

Como se situam as médias 
face aos valores alcançados 
no ano letivo anterior? 

 ↘ ↔ ↗ 

 

5.º x   

6.º x   

7.º x   

8.º x   

9.º x   
       

 

Serão definidas estratégias de remediação dos 
pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

 X   

       

O
b

s.
 

  

                                                            
25 Em cada um dos itens, assinale com um X o resultado da análise. Legenda: ↘ - Abaixo; ↔ - Idêntica; ↗ - Acima. 
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VALORES DE REFERÊNCIA (avaliação interna) 

1.º Ciclo         
   

      
   

    
  

  PORT MAT ESTM EXP AE CC ING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.º 
Ano 

n 173 176 186 186 180 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% 92,5 94,1 99,5 99,5 96,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Média 4,1 4,2 4,4 4,2 4,1 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.º 
Ano 

n 173 176 186 186 180 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% 92,5 94,1 99,5 99,5 96,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Média 4,1 4,2 4,4 4,2 4,1 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.º 
Ano 

n 220 222 237 248 238 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% 88,7 89,5 95,6 100,0 96,0 99,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Média 3,7 3,8 4,3 4,0 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.º 
Ano 

n 251 248 256 259 260 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% 96,5 95,4 98,5 99,6 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Média 3,7 3,8 4,0 4,0 3,9 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.º Ciclo 
    

  

  

  

     
    PORT ING HGP MAT CN EV ET EM EF CCL EMR 0 0 0 0 0 

5.º 
Ano 

n 227 206 218 163 224 241 191 192 243 192 220 0 0 0 0 0 

% 93,0 84,8 89,7 67,1 92,2 98,8 99,0 99,5 99,6 99,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Média 3,5 3,5 3,5 3,0 3,5 3,7 3,7 3,8 3,9 3,8 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.º 
Ano 

n 227 206 218 163 224 241 191 192 243 192 220 0 0 0 0 0 

% 93,0 84,8 89,7 67,1 92,2 98,8 99,0 99,5 99,6 99,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Média 3,5 3,5 3,5 3,0 3,5 3,7 3,7 3,8 3,9 3,8 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.º Ciclo         
    

    
    

          

  

  PORT ING FRA HIST GEO MAT CN FQ EV EF EMR TIC ET CCL ESP 0 

7.º 
Ano 

n 200 197 188 196 190 143 198 181 229 222 207 181 184 0 0 0 

% 87,3 86,0 91,3 85,6 83,0 62,4 86,5 79,0 100,0 96,9 100,0 97,3 99,5 0,0 0,0 0,0 

Média 3,2 3,4 3,6 3,2 3,3 3,0 3,3 3,1 3,8 3,6 4,4 3,3 3,8 0,0 0,0 0,0 
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8.º 
Ano 

n 200 197 188 196 190 143 198 181 229 222 207 181 184 0 23 0 

% 87,3 86,0 91,3 85,6 83,0 62,4 86,5 79,0 100,0 96,9 100,0 97,3 99,5 0,0 100,0 0,0 

Média 3,2 3,4 3,6 3,2 3,3 3,0 3,3 3,1 3,8 3,6 4,4 3,3 3,8 0,0 3,8 0,0 

9.º 
Ano 

n 186 190 168 182 194 131 193 188 210 214 189 0 0 0 23 0 

% 86,5 88,4 87,5 84,7 90,2 60,9 89,8 87,4 97,7 99,5 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 

Média 3,2 3,3 3,4 3,3 3,5 2,9 3,5 3,2 3,6 3,9 4,6 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 

                  
 

O
b

s.
 Primeiro ano de lecionação da disciplina de Inglês no 3.º ano assim como a Cidadania e Cultura Local no 3.º ciclo (Oferta Complementar). 

 
 


